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LIETUVA NESKRIAUDŽIA TAUTINIŲ MAŽUMŲLIETUVOJ

- Pasirodė pirmasis Ignali
nos AE informacinio biuletenio 
numeris. Iš jo sužinoma, kad 
vienos kilovatvalandės savikai
na tik 4,6 cento, kad vidutinis 
elektrinės darbuotojo atlygini
mas 1785 litai, kad elektrinėje 
dirba 4990 žmonių, iš jų 562 
vadovai, 3547 darbininkai, 815 
specialistų ir 66 tarnautojai.

- Šilutės rajone, netoli 
Usėnų kaimo padarytas gręžinys 
patvirtino anksčiau darytų ty
rimų prognozes: aptikti valgo
mosios druskos klodai. Jie slūg
so maždaug puspenkto šimto 
metrų gylyje, o jų storis siekia 
55 metrus. Ar verta pradėti ek- 
splotuoti šį telkinį, geologai 
paskutinio žodžio dar netarė.

- Lietuvoje pradėti spaus
dinti nepriklausomi Baltarusi
jos laikraščiai: "Beloruskaja de- 
lovaja gazeta", "Imią", "Be
loruskaja gazeta". Šie laikraščiai 
nepatinka kaimyninės šalies val
džiai, todėl jiems teko "emigruo
ti" į Lietuvą. Didžiausias Balta
rusijos opozicinis laikraštis "Sva- 
boda" pradėtas spausdinti "Lie
tuvos ryto" spaustuvėje. Laikraš
tis 93 tūkst. tiražu išeina du 
kartus per savaitę. Tai penktasis 
Lietuvoje spausdinamas Balta
rusijos laikraštis, kurį spausdin
ti uždraudė prezidentas V. 
Lukašenka.

- Praėjusio šimtmečio vi
duryje uždarius Vilniaus Auk
štąją Mokyklą, dokumentai ir 
knygos buvo perduoti Kijevo 
Universitetui. Vilniaus Univer
siteto rektorius Rolandas Pa
vilionis, susitikęs su Ukrainos 
Aukščiausios Tarybos vadovu 
Aleksandr'u Moroz'u, viešinčiu 
Vilniuje, kėlė iš naujo reikalą 
grąžinti dokumentus ir knygas. 
Sąrašas buvo įteiktas Ukrainos 
prez. Leonid'ui Kravčuk'ui.

- Kovo 24 d. Kaune ir kovo 
26 d. Vilniuje įvyko vieno žy
miausių šiuolaikinių Lietuvos 
kompozitorių Osvaldo Balakaus
ko "Reąuiem", skirto žymaus 
diplomato, politiko, Lietuvoje 
vadinamo "vilties prezidentu" - 
Stasio Lozoraičio - atminimui, 
premjera. "Reąuiem" atliko Do
nato Katkaus vadovaujamas Šv. 
Kristoforo kamerinis orkestras, 
Romo Gražinio vadovaujamas 
choras "Aidija" ir dainininkė 
Judita Leitaitė. Dirigavo Dona
tas Katkus.

- Iki šių metų sausio 1 d. 
Lietuva jau buvo paėmusi 911 
milijonų dolerių vertės užsienio 
skolų, iš kuriu 460 milijonų 
sunaudota 1995 metais. Iki šiol 
iš tos sumos 718 milijonų 
dolerių paimta valstybės vardu. 
193 milijonai suteikti privači
oms įmonėms, valstybei pasko
las garantavus. Sausio 1 d. Lie
tuva turėjo 687 milijonus do
lerių skolos užsienio įstaigoms.

- Lietuvos Seimas balandžio 
2 d. patvirtino Lietuvos banko 
valdybos pirmininko atlygini
mą, kuris bus lygus 8 viduti
niams darbo užmokesčiams. 
Dabartinis Lietuvos banko val
dytojas Reinoldijus Šarkinas 
gaus 4910, 7 lito.

-Azijos bėglių grupė ba
landžio 2 d. pareikalavo politi
nio prieglobsčio Lietuvoje, pa
grasinusi masine savižudybe, jei 
nebus išleista į laisvę. 44 ekono
miniai bėgliai iš Azijos balan
džio 1 d. paskelbė bado streiką.

Dienraščio "The New York Ti- 
mes" kovo 24 d. pirmajame pusla
pyje buvo išspausdintas straips
nis, kuriame teigta, kad Lietuvoje 
yra skriaudžiami rusai ir kitos 
tautinės mažumos. Petras Anusas, 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke, to dienraščio kovo 29 
d. numeryje, laiškų redakcijai sky
riuje, atsako į "The New York Ti- 
mes" skelbtą informaciją. Konsu
las patikslina, kad Lietuvoje tauti
nės mažumos nėra skriaudžiamos:

LIETUVOS PEN CENTRO PAREIŠKIMAS
Pastaruoju metu Lietuvoje daž

nėja žodžio laisvės varžymų ir per
sekiojimų. Pirmiausia tai kai kuri
os teismų nutartys garbės ir oru
mo gynimo bylose, pažeidžiančios 
žodžio laisvę ir piliečių "teisę kriti
kuoti valstybinių įstaigų ar parei
gūnų darbą, apskųsti jų sprendi
mus" (Konstitucijos 33 str.), var
žančios teisę "ieškoti, gauti ir sklei
sti informaciją bei idėjas" (Konsti
tucijos 25 str.). Manome, būtent 
tokie yra rašytojo Liudviko Jaki
mavičiaus ir televizijos žurnalisto 
Vytauto Matulevičiaus atvejai, kai 
kurios bylos prieš Lietuvos dien
raščius ir literatūrinį savaitraštį.

44-ajam Konstitucijos straips
________________________________________ .__________________ k------------------------------------------------------------------------------------ ------------ --- ------ •_ ■ į. ■— I. ■ — ■ ------------------------

PASKIRTAS LIETUVOS AMBASADORIUS ARGENTINAI
IR BRAZILIJAI
Lietuvos Respublikos preziden

to vizito į Pietų Ameriką metų, šių 
metų kovo 14 dieną, Argentinos 
Respublikos prezidentas Carlos 
Menem ir užsienio reikalų minis
tras Guido de Tela priėmė ski
riamuosius raštus iš dr. Vytauto 
Antano Dambravos, kuriais jis yra

Pavasarėjantis Vilnius.

POTVYNIS GALI SUDRUMSTI IR BARBOROS
RADVILAITĖS RAMYBĘ
Iš Vilniaus arkikatedros požemių 

buvo išnešti vyskupų karstai ir mu
ziejaus vertybės

Kovo 14 d. pirmą kartą Vilniaus 
arkikatedros istorijoje iš jos rūsių 
dėl gresiančio potvynio buvo iš
nešami vyskupų karstai ir mu
ziejaus eksponatai. Arkikatedros 
požemiuose triušę Vilniaus uni
versiteto Istorijos fakulteto antra
kursiai į tremtinių koplyčią perkėlė 
tik lengvesnius vyskupų karstus. 
Karalių Aleksandro Jogailaičio, Elž
bietos Žygimantienės, Barboros 
Radvilaitės ir Vladislovo IV Vazos 
palaikus ketinama pergabenti pa
dedant kareiviams. Keturiolika 
karalių ir vyskupu karstų laikinai 
bus patalpinti bažnyčios Trem

Atvirkščiai, konsulas tvirtina, 
kad tautinės mažumos Lietu
voje turi ne tik lygias politines, 
ekonomines ir visuomenines 
teises, bet taip pat naudojasi 
auklėjimo, rinkiminėmis ir 
kultūrinio gyvenimo privilegi
jomis. Nors rusų mažuma Lie
tuvoje sudaro tik apie 8 pro
centus visų gyventojų, tačiau 
jie naudojasi valdžios išlaiko
momis priešmokyklinio am
žiaus įstaigomis, mokyklomis, 

niui prieštarauja Visuomenės 
informavimo priemonių valdy
bos (buvusi Spaudos kontrolės 
valdyba) veikla. Perdėto šios an
tikonstitucinės įstaigos uolumo 
arba neraštingumo pavyzdys - 
"Respublikos" dienraščio nubau
dimas už pažodžiui suprastą 
rašytojo Romualdo Granausko 
frazeologizmą.

Visuomenę pradeda kaustyti 
baimės ir priverstinio tylėjimo 
atmosfera, nes viešai pareikšta 
nuomonė apie valdžios insti
tucijų ar pareigūnų darbą gali 
sulaukti sankcijų, kurios de
mokratiniame pasaulyje lai
komos pagrindinių žmogaus ir 

skiriamas Nepaprastuoju ir 
Įgaliotuoju ambasadoriumi Ar
gentinos Respublikai.

Kovo 19 dieną Brazilijos 
sostinėje užsienio reikalų mi
nistrui buvo įteiktos kopijos 
skiriamųjų raštų, įgalinančių jį 
formaliai eiti Nepaprastojo ir
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tinių, Goštautų ir Šv. Vladislo
vo koplyčiose.

"Tikimės, kad potvynis neuž
lies Arkikatedros. Bet jeigu taip 
ir atsitiktų, iš smėlio maišų sta
tysime užtvaras, atgabensime 
siurblį vandeniui iš požemių 
pumpuoti", - sakė Arkikatedros 
bazilikos klebonas monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas. Jis juo
kavo, jog bobutės kiekvieną die
ną meldžiasi, kad potvynio 
nebūtų, todėl galbūt jo ir ne
bus.

"Baiminuosi, kad nenukentė
tų didžiausia Arkikatedros bran
genybė - XIV amžiaus neži
nomo autoriaus freska, nes jos 
išnešti negalime", - sakė K. Va

spauda, televizija ir radiju.
1989 metais išleistas piliety

bės įstatymas suteikia jiems teisę 
tapti Lietuvos piliečiais, ne
žiūrint kada ir kokiu būdu jie 
yra atsiradę Lietuvoje. Rusų ir 
kitų tautybių mažumos turi savo 
atstovus seime ir valdžios įstai
gose. Visa tai daroma siekiant, 
kad Lietuva taptų modernia, 
paremta tolerancija, valstybe, 
teigia Lietuvos Generalinis Kon
sulas Petras Anusas. ff

piliečio teisių pažeidimų. Dau
gėja ir dar šiurkštesnių žmogaus 
teisių pažeidimų, tarp jų - įkali
nimų be teismo. Taip pernai ka
lintas žurnalistas Saulius Stoma.

Į panašius pažeidimus daž
niausiai nereaguojama, ir tai ver
čia suabejot, ar tikrai mūsų "val
džios įstaigos tarnauja žmo
nėms", kaip skelbiama Konsti
tucijoje (5 str.), ar nėra atvirk
ščiai.

Jeigu visuomenė neatsibus iš 
snūdo ir piliečiai nepradės ginti 
savo konstitucinių teisių, de
mokratinei santvarkai Lietuvo
je gresia rimti pavojai.

Liet. PEN centro valdyba

Įgaliotojo ambasadoriaus parei
gas Federatyvinėje Brazilijos Re
spublikoje. Ambasadorius Dam- 
brava bus atskirai kviečiamas 
iškilmingai ceremonijai ir for
maliam raštų įteikimui Brazili
jos prezidentui Fernando Hen- 
riąue Cardoso.

V. Kapočiaus nuotr.

siliauskas. Ši freska nutapyta ant 
' Vytauto Didžiojo žmonos Onos 

kriptos sienos. Požemių lanky
tojai gali pamatyti tik jos kopiją 
- autentiškas kūrinys užrakintas, 
o raktus saugo pats monsinjo
ras. Jo nuomone, freską, kurioje 
pavaizduoti Nukryžiuotasis, Ma
rija Motina ir Šv. Jonas, yra bene 
seniausia Lietuvoje, o jos vertė - 
milijonai dolerių. Freską nuo 
vandens ketinama apsaugoti 
specialiu sarkofagu. Monsinjo
ras sakė, kad vanduo gali suga
dinti ir brangią oro kondensio- 
navimo sistemą, tad jeigu Neris 
staiga išsilies, Arkikatedra bus 
uždaryta.

Kęstutis Jauniškis

"Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą ir šaltos žiemos 
triūsus pargriaudama Juokias..."(Kristijonas Donelaitis)

R. Kisieliaus nuotr.

LIETUVA PRISIJUNGIA PRIE 
KONVENCIJOS KOVAI SU TERORIZMU
Vilnius, balandžio 3 d. Lietu

vos vyriausybė nutarė prisijungti 
prie 1977 metų sausio 27 dienos 
Europos Konvencijos dėl kovos 
su terorizmu. Vakar ministrų kabi
netas nutarė kreiptis į prezidentą 
su prašymu suteikti Lietuvos am
basadoriui Europos Taryboje Au
rimui Taurantui įgaliojimus pa
sirašyti šią Konvenciją. Konven

LIETUVOS - BALTARUSIJOS SIENA: BĖDOS 
NESIBAIGIA

Seime svarstoma, o netrukus bus 
pateikta ir ratifikuota Lietuvos- 
Baltarusijos sienų sutartis, kurią 
pernai vasario 6 d. pasirašė abiejų 
šalių vadovai. Siena nustatyta, 
tačiau kai kuriems Lietuvos pi
liečiams sunkumų nesumažėjo. Iš 
pasienio Katros kaimo pasakoja
ma, kad norint patekti į jį, reikia 
daugiau kaip 4 km. važiuoti Bal
tarusijos teritorija, pateikti asmens 
dokumentus su vizomis. Net pas 
kaimo gyventojus atvykstantys 
giminės turi turėti vizas, o vasarą 
išeinant ganyti karvių, reikia neš
tis pasus. Kaime gyvena apie 60 
Lietuvos piliečių, bet tik vienas iš 
jų kalba lietuviškai, o valdišką

PRISTATYTAS NAUJAS MINISTRAS
Balandžio 2 d. Lietuvos prezi

dentas A.Brazauskas oficialiai 
pristatė Vidaus reikalų ministrą 
V.Bulovą ministerijos pareigū
nams, miestų ir rajonų policijos 
komisarams. Prezidento nuomo
ne, reikėtų reformuoti vidaus rei
kalų sistemą, patobulinti Polici
jos įstatymą, peržiūrėti, ar netruk
do darbui didelė specializaciją. 
V.Bulovas kalbėjo, kad labai svar
bu yra apsaugoti piliečių saugumą, 
turtą, gyvybę bei valstybės sienas 
- pavasariop vėl pasipils nelegalūs 
migrantai, prognozuojama, kad 
Lietuva taps narkotikų tranzito

LIETUVIAI DAR ILGISI SOVIETINIŲ 
LAIKŲ

Tokiu pavadinimu didžiausiame 
Norvegijos verslo laikraštyje "Da- 
gens Naringsliv" neseniai buvo 
išspausdintas straipsnis apie Lie
tuvą. Straipsnyje rašoma, kad Lie
tuvai atsiskyrus nuo SSSR gyve
nimas šioje Baltijos šalyje pab
logėjo. Tokią išvadą padarė Nor
vegijos taikomųjų socialinių mok
slų instituto mokslininkai.

Minėtas institutas pirmąją so
ciologinę apklausą atliko 1990 
metais, o ją pakartojo praėjusių 
metų pabaigoje.

Dvasinė žmonių būsena, sveika
tos būklė yra tokia pat bloga, kaip 
ir anksčiau. Lietuvoje sumažėjo 
vidutinė gyvenimo trukmė, gim
stamumas, padidėjo mirtingumas. 
Šalyje nefunkcionuoja sveikatos 
apsaugos sistema, paliktas senas, 
nepakeistas medicinos sektorius.

Klasikinis pablogėjusių gyveni
mo sąlygų rodiklis - didėjantis 
Lietuvoje savižudybių skaičius. 
1995 metais, palyginti su 1990 
metais, jų padvigubėjo. 1990 
metais 100 tūkst. gyventojų teko 
25 savižudybės, praėjusiais me
tais - 50.

Tai dramatiškas padidėjimas. Jis 

cija dėl kovos su terorizmu re
glamentuoja nusikaltėlių, 
įvykdžiusių teroristinius aktus, 
perdavimą. Jos tikslas - imtis 
priemonių, kad teroristai 
neišvengtų baudžiamojo per
sekiojimo ir bausmės. Europos 
Konvenciją yra pasirašiusios ir 
ratifikavusios 24 Europos šalys.

□

darbą dirba tik 3. Artimiausia 
lietuviška mokykla Varėnoje - 
už 40 km, tad vaikus kaimiečiai 
leidžia į Baltarusijoje esančią 
mokyklą. Paštas atvežamas kar
tu su pensijomis tik kartą per 
mėnesį. Artimiausia ligoninė ir 
poliklinika irgi tik Varėnoje, o 
kaimo kapinės - Baltarusijoje. 
LTV kaime nematoma, nei vie
na sodyba neturi telefono. 
Svečiai iš Lietuvos valdžios čia 
neužsuka, užtat pagundų iš 
Minsko prisijungti prie Balta
rusijos būta.

Lietuvos TV programa 
"Panorama"

šalimi. "Tai nėra vien mūsų val
stybės reikalas. Baltarusija, kaip 
žinia, oficialiai atsisakė derėtis 
dėl nelegalų grąžinimo, o lėšų 
jų išlaikymui neturime". Apž
velgdamas problemas, V.Bulo
vas sakė, kad reikia reformų, 
nereikia atstumti žmonių, ku
rie siūlo bendradarbiauti pagal 
programą "Stabdyk nusikalsta
mumą", daugiau dėmesio skirti 
bankams, nors tai reikėję daryti 
jau prieš dvejus metus.

Lietuvos TV programa 
"Panorama"

kur kas aukštesnis, palyginti su 
Skandinavijos šalimis.

Viena galimų tyrimo išvadų - 
Lietuvos gyventojai pradeda 
palankiau vertinti anksčiau ne
kenčiamą komunizmo laiko
tarpį. 1990 metais Lietuvos 
žmonės turėjo šviesių vilčių, 
siejamų sų rinkos ekonomika. 
Tačiau d&bar žmonės ilgisi vi
suomenės, kur mažesni klasi
niai skirtumai ir didesnė lygia
va.

Trys iš keturių Lietuvoje ap
klaustų žmonių sako, kad jie 
neįstengia nusipirkti būtinų na
mų apyvokos reikmenų.

Didžiausia problema Lietuvo
je - didėjantis nusikalstamumas. 
1995 metais visi nusikalstamu
mo rodikliai šoktelėjo į viršų. 
Lietuvoje žmogžudysčių skai
čius 1995 metais, palyginti su 
1990 metais, padvigubėjoi LR

Apie orą Lietuvoje
Lietuvoje balandžio 8 d. 12- 

14 laipsnių Celsijaus, be debe
sų, santykinis oro drėgnumas 
33 procentai, vėjas rytų 24 km. 
per vai.



2 • DARBININKAS • 1996 balandžio 12, Nr. 15

Jaunimas vėl kviečia į VVashingtoną
Darius A. Sužiedėlis

Nuo 1986 metų Washingtono 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos (LJS) 
skyrius kasmet kviečia jaunus 
lietuvius - studentus, profesio
nalus - į krašto sostinę dalyvauti 
JAV LJS Politiniame Seminare. 
Šių metų gegužės 17-19 dieno
mis vyks jau dešimtasis toks 
sąskrydis. Per visą Politinių Semi
narų istoriją, radikaliai keičian
tis Lietuvos padėčiai, programos 
rengėjai stengėsi nagrinėti opi
ausias Lietuvos ir JAV lietuvių 
problemas, ypatingą dėmesį skir
dami išeivijos jaunimo vaidme
niui visuomeninėje veikloje.

Washingtonas visuomet buvo 
savitas išeivijos lietuvių telkinys, 
kur - vieni trumpam, kiti ilgesn
iam laikui - apsigyvena studen
tai, jaunos šeimos, politiniai ak
tyvistai, lietuvių kilmės JAV 
valdžios pareigūnai. Nuolatinis 
naujų Washingtono bendruo
menės narių atvykimas, ypač 
jaunųjų tarpe, visuomet atneša 
naujas idėjas ir jėgas į vietos 
lietuvišką visuomeninę veiklą. Ši 
energija ir yra dešimties sėk
mingų Politinių Seminarų pas
laptis.

Politinių Seminarų sėkmę taip 
pat lemia faktas, kad tai kartu 
paties jaunimo ruošiamas ir 
jaunimui skirtas renginys. Tokio 
pobūdžio sąskrydžius rengdami

jaunesnieji lietuviškos visuo
menės nariai įgyja nepaprastai 
svarbią organizacinę patirtį, ku
ria vėliau gali pasinaudoti ir Lie
tuvių Bendruomenė.

Praeities JAV LJS Politinių Se
minarų prelegentų ir svečių są
rašas tikrai įspūdingas: Lietuvos 
atgimimo tėvas Vytautas Lands
bergis; pirmasis pokario Lietu
vos ambasadorius JAV-ose a. a. 
Stasys Lozoraitis; pirmoji atkur
tos Lietuvos Ministrė Pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė; įtakingi 
JAV Senatoriai Bob Dole, Donald 
Riegle, Paul Simon, Claiborne 
Pell; Rytų Europos politikos apž
valgininkas Paul Goble; dabarti
nis Latvijos Ambasadorius JAV- 
ose O j ars Kalninš, kiti atstovai iš 
daugelio JAV valdžios žinybų bei 
politinių partijų. Atvira ir ko
legiška Seminarų aplinka vi
suomet suteikdavo dalyviams 
progą artimai bendrauti su šiais 
ir kitais Lietuvai reikšmingais 
asmenimis.

Keičiantis tarptautinei padėčiai 
ir Lietuvos valstybingumui sti
prėjant, turi keistis ir Politinių 
Seminarų dėmesys siekiant neat
silikti nuo aktualiausių Lietuvai 
bei išeivijai klausimų. Praėjusi
uose seminaruose pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas ryšiams 
su JAV Kongresu ir išeivijos in

dėliui į pasipriešinimą sovieti
nei okupacijai. "Sąjūdžio" laikais 
ir pirmaisiais nepriklausomybės 
metais, kuomet ypač svarbi buvo 
Amerikos parama Lietuvos val
stybingumui, seminarai atidžiai 
sekė didžiąją tarptautinę poli
tiką ir galimą lietuviškos išeivi
jos vaidmenį joje.

Nepriklausomai Lietuvai inte
gruojantis į Europą ir pasaulį, 
aktualių klausimų ratas platėja, 
vis daugiau reikalaujant įvairių 
sričių specialistų įnašo bei žinių. 
Iškyla nauji klausimai: kaip sie
kiama integruoti Lietuvą į pa
saulio ekonomiką? Kokie Lietu
vos saugumo rūpesčiai ir kaip 
bandoma juos sumažinti? Kokia 
Lietuvos vidaus politinė padėtis 
silpnėjant valdančiajai partijai? 
Ir kertinis klausimas, visų praė
jusių seminarų dvasia, - kaip aš, 
Amerikoje gyvenantis lietuvis, 
galiu dalyvauti Lietuvos ir išeivi
jos gyvenime?

Dešimtasis Politinis Seminaras 
sieks supažindinti dalyvius su 
Washingtono įstaigomis, vaidi
nančiomis vis didesnį vaidmenį 
Lietuvos valstybinės plėtros pla
nuose. Gegužės 17 d., penkta
dienį, Seminaro dalyviai lanky
sis Pentagone ir Pasaulio Banke. 
JAV Gynybos Departamente vyks 
diskusijos NATO plėtimosi bei

kitais Rytų Europos saugumo 
klausimais. Pasaulio Banke bus 
teikiama informacija apie Lietu
vos ekonominės integracijos rai
dą bei tarptautinių organizacijų 
telkiamą ekonominę paramą ir 
atsakoma į svarbiausius klausi
mus: kokie yra Lietuvos vysty
mosi prioritetai ir kaip tarp
tautinės organizacijos bando 
padėti šiuos planus įgyvendinti?

Gegužės 18 d., šeštadienį, Lie
tuvos Ambasados atstovai Was- 
hingtone nuodugniau ir iš vy
riausybinės perspektyvos infor
muos apie krašto ekonominės 
plėtros bei valstybingumo įtvir
tinimo planus. Prasidėjus inten
syviam priešrinkiminiam se
zonui tiek Amerikoje, tiek Lietu
voje, bus taip pat informuojama 
apie Lietuvos politines partijas 
rinkimų į Lietuvos Seimą iš
vakarėse, o taipogi apie gali
mybes įsitraukti į Jungtinėse 
Valstijose vykstančias rinkimines 
kampanijas.

Šeštadienio Seminaro progra
mos pabaigoje vyks tradicinis 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
suvažiavimas, kurio metu bus 
apžvelgiama krašto valdybos 
veikla per pastaruosius metus, ir 
vyks diskusijos dėl LJS veiklos 
ateities. Vienas iš svarbiausių 
suvažiavimo diskusinių klausi
mų, be abejonės, bus 1997 m. 
vasarą Amerikoje vyksiantis De
vintasis Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas.

Sėkmingiausi Seminarų tradi-

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

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

Pavasarinis potvynis Šilutės rajone praeitais metais. Šią žiemą iškritus rekordiniam 
kritulių kiekiui Lietuvoje, potvynis turėtų būti dar didesnis. V. Kapočiaus nuotr.

cinės programos privalumai bus 
tęsiami: siekiant toliau stiprinti 
Amerikos lietuvių dalyvavimą 
JAV sostinės gyvenime bus tei
kiama informacija apie darbo bei 
karjerų galimybes Washingtone. 
Norintiems bus proga susisiekti 
su įvairiomis JAV valdžios 
žinybomis, kitomis organizaci
jomis. Devynių praėjusių Semi
narų dėka, nemažas skaičius 
Jaunų lietuvių susidomėjo gal
imybėmis dirbti sostinėje ir įsi
traukė į aktyvų darbą joje.

Turbūt visi sutiks, kad inten
syvus darbas reikalauja ir inten
syvaus poilsio. Šiais metais Sem
inaras neatsiliks nuo kitų. Šešta
dienio, gegužės 18 d., vakare 
dalyviai galės tęsti bendravimą 
prie muzikos ir vaišių žvelgdami 
į vakarinį VVashingtoną nuo lai
vo Potomac upėje. Sekmadienį 
Lietuvos Ambasadoje bus auko
jamos šv. Mišios ir vyks atsisvei
kinimo priėmimas, tęsiant gražią 
tradiciją, kurią pradėjo a. a.

(nukelta į 4 psl.)

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

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kežys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar.

?ais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289- 

per.
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642 

.. 708-636-9562 Klauskite informaciją

Kovo Vienuoliktoj*!
Dr. A. P. Kabaila

Specialiai DARBININKUI iš Australijos

(Pabaiga. Pradžia Nr. 12)
Australijos lietuviai vien per 

savo kredito draugiją "Talka" yra 
persiuntę į Lietuvą apie 
$4,000,000. Kadangi pagal ofi
cialaus apklausinėjimo (cenzo) 
duomenis Lietuvoje gimusių lie
tuvių Australijoje bėra tik apie 
4,000, tad vidutiniškai kiekvie
nas per "Talką" pasiuntė po tūks
tantį dolerių. O ką bekalbėti apie 
kitais būdais siųstą paramą, įs
kaitant ir pinigus! Tenka tik pa
sistengti, kad ta parama eitų į 
labiausiai paramos nusipel
niusius ir jos reikalingus Lietu
vos žmones.

Gal didžiausias dar neįvykdy
tas uždavinys - didžiumos Lietu
vos žmonių mąstymo išlaisvini
mas. Pusę šimtmečio jie gyveno 
melagystės karalystėje. Nenoriu 
čia kartoti tų gausių, dažnai tie
siog kvailų, melagysčių apie So
vietų Sąjungos gerbūvį ir pasieki
mus - visi mes juos gerai prisi
mename. Gi vieni melagystę 
kartojo iš tribūnų, kiti bent tei
sybę nutylėjo savo vaikams, nes 
norėjo juos išsaugoti nuo "di
džiojo brolio" šnipų, tuo tarpu 
kai dar kiti už tiesos sakymą buvo 
žiauriai persekiojami. Dar kiti

skandino savo beviltiškumą 
alkoholio jūroje. Alkoholizmas 
Lietuvoje pasidarė tautine ne
laime. Už tai savo sausio trylik
tosios testamente Vytautas Lan
dsbergis ir kviečia Lietuvos žmo
nes: "Nenusiminkite ir nesis- 
kandinkite degtinėje". Deja, tas 
kvietimas liko neišgirstas.

Sąlygos Nepriklausomybės 
įtvirtinimui

Sakoma, "žuvis dvokia nuo gal
vos". Jei valstybės valdžia ne
vengia korupcijos ir nekovoja su 
ja visomis priemonėmis, nėra 
jokios vilties korupcija atsikra
tyti. Gi demokratinėje respub
likoje vykdomoji valdžia suda
roma iš vyriausybės ir prezi
dentūros, o įstatymdavystė at
liekama Seimo.

Be to, tarp Seimo ir vyriausybės 
bei prezidentūros yra tam tikras 
balansas. Tik visoms šioms val
džios šakoms veikiant bendrai, 
galima būtų pakirsti taip išsiša
kojusią korupciją.

Nereikia pamiršti, kad korupci
ja giliai paveikia žmonių są
monę. Be abejo, Lietuvoje ko
rupcija nėra naujas dalykas, nes 
ji klestėjo visoje Sovietų Sąjun

goje - korupcijos tiktai forma 
pasikeitusi. Gi dabar valdančioji 
partija, turėdama absoliučią dau
gumą Seime bei savo partijos 
buvusį "krikštatėvį" prezidento 
kėdėje, su visa ekskomunistine 
svita, gali daryti ką nori. Ir daro... 
To sauvaliavimo pasėkas mato
me "daktarų" ir kitų kriminali
nių elementų pilaitėse bei ištai
ginguose limuzinuose ar net lėk
tuvuose. Honeckerio ekscesai 
paaiškėjo tik jo valdžią nuver
tus. Kažin kokios "grožybės" pa
sirodys po mūsiškės valdžiukės 
pašalinimo? Ir taip akivaizdūs 
ponų užsiėmimai, kaip, pavyz
džiui, Prezidento ir jo svitos už
tvaroje esančių stumbrų žudy
mas, vadinamas medžiokle.

Nors 10,000 Lietuvos SKAT vy
rų mato pavojų ir prisiekia ginti 
Lietuvą nuo priešų, jie vyriau
sybės apleisti, prezidentūros ne
mėgiami. Taip, tai tie patys 
žmonės, žaliais raiščiais ant ran
kos save pažymėję, stoję į pir
mas eiles ginti Lietuvos parla
mento. Betgi jiems nesudaroma 
net minimalių sąlygų tapti tikra 
karine jėga. Vidutiniškai Lietu
vos kareivis per metus iššauna 6 
šovinius...

Tuo tarpu Prezidentas nuolat 
kartojo, kaip gerai buvo 1989 
metais, kai jis buvo LKP vado
vas, kai jo tikroji valdžia gyvavo. 
Ir įkalba: daug Lietuvos žmonių 
pradeda ilgėtis tų "gerų laikų". 
Tai ne vien tik lietuvių būdas.

Žmonės daug kur jaučia nostal
giją praeičiai, kokia ji bebūtų. 
Štai Filipinuose, kuriuos dešimt
mečius valdė diktatorius Marcos 
ir be jokios abejonės visokiais 
būdais vogė iš to krašto iki tol, 
kol buvo nuverstas Corazon Aki
no, po to, kai jos vyras buvo nu
žudytas tik sugrįžus jam į savo 
tėvynę, Filipinus, šiandien Mar
cos yra populiaresnis negu Aki
no... Tad nėra ko stebėtis, kad 
Lietuva patikėjo buvusiems ko
munistams, patikėjo jų kompe
tentingumu, ir dabar dėl to iš
gyvename didelę moralinę ir 
materialinę krizę.

Kad valdžia grįžtų į tikrų de
mokratų rankas, reikia laimėti 
sekančius Seimo rinkimus. Bet 
to negana. Reikia taip pat laimė
ti ir po to vyksiančius Preziden
to rinkimus. Tiktai pilnai atsikra
čius nomenklatūrininkų, yra vil
ties pradėti tikrą kovą su krimi
naliniais elementais ir korupci
ja. Gi sėkmingai kovoti su korup
cija negana, kad būtų tinkama 
valdžia. Reikia, kad ir didelė dau
guma piliečių būtų susipratę. 
Reikia siekti, kad ne tik kyšių 
ėmėjai būtų nubausti, bet kad ir 
kyšius duoti būtų gėda. Reikia 
dvasinio prisikėlimo ir atsinau
jinimo, reikia to, kas Naujajame 
Testamente vadinama "meta- 
noya", o mes vadinome "At
gimimu".

□
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Atvelykyje

Kapinėse artimųjų kapai papuošiami kuo gražiausiais paminklais. 
Iškalami juose ne vien mirusiųjų vardai ir datos, bet ir šiaip 
posakiai. Prisimena vienas iš tokių užrašų, kurį tėvai iškaldino ant 
savo vienturčio sūnaus kapo paminklo: "Čia palaidotos visos mūsų 
viltys".

Prieš porą tūkstančių metų panašus užrašas galėjo būti iškaltas 
ant Išganytojo kapo, nes Kristaus kape buvo palaidotos visos jo 
mokytinių ir sekėjų viltys.

Prisikėlimo ir visos Velykų oktavos mišių evangelijose primenami 
prisikėlusio Kristaus pasirodymai. Atvelykyje apsvarstomos apašta
lo Tomo abejonės. Nors kiti apaštalai ir sakosi matę prisikėlusį 
Išganytoją, Tomas laikosi visos Jeruzalės nuomonės: Kristus mirė, 
buvo palaidotas - ir tuo visa pasibaigė - visos viltys yra palaidotos.

Velykų rytas vis dėlto visa pakeitė. Jis parodė, kad gyvenimas 
nesibaigia su mirtimi ir kad mirtis iš tikrųjų nėra viso pabaiga, bet 
tik prisikėlimui proga. Velykų rytas parodė, kad Kristaus karste ne 
visos viltys palaidotos, bet jos ten laukia prisikėlimo. "Aš gyvenu ir 
jūs gyvensite", - pasakė Išganytojas. Ir niekas tų žodžių taip nepat
virtina, kaip tuščias Velykų karstas ir tie mirusio, bet prisikėlusio 
Kristaus žaizdų randai, kuriuos lietė Atvelykio abejojantis apaštalas 
Tomas.

Džiugus sujudimas, apėmęs Kristaus mokytinius, kai jie sužinojo 
apie Jo prisikėlimą, savo esmėje buvo pilnutinio tikėjimo laimėji
mas. Šio tikėjimo vardu išpažintojai nesuabejojo mirti už Kristų. To 
tikėjimo vardu tautos pradėjo gyventi Kristumi.

Prisikėlęs Kristus išblaško ne tik Tomo, bet ir kitų pasekėjų bei 
mokytinių abejones amžių eigoje. Žmogaus ieškojimas gilesnes 
gyvenimo prasmės randa atsakymą Kristaus prisikėlime. Vis dėlto, 
kaip pirmųjų krikščionybės dienų apaštalų tarpe, taip ir moderniais 
laikais atsiranda su užsispyrimu atmetančių tikėjimą. "Kodėl esate 
nusiminę ir kodėl abejonės kyla jūsų širdyse?" - klausė prisikėlęs 
Kristus vienuolikos. Išblaškęs jų abejones, jis pasiuntė juos į pasaulį 
kaip tiesos liudytojus.

Ar abejojanti Bažnyčia būtų galėjusi padaryti tai, ką Kristaus 
Bažnyčia padarė? Ne abejonėmis, bet tvirtu tikėjimu pagrįsta 
Bažnyčia tvirtai išliko iki mūsų dienų, nors aplink maišėsi daugelis 
žmogaus sukurtų religijų.

Taip, Bažnyčioje turime doktriną, pilną ir nesudarkytą Kristaus 
mokslą, bet tai dar ne viskas. Dar yra ir praktiškas gyvenimas, kuris 
ne visada atitinka išpažįstamą tiesą. Daug lengviau galėtume sud
erinti dieviškąją teoriją su žmogiškąja praktika, jei pilnai pajėgtume 
apčiuopti krikščioniško gyvenimo didybę. Ne vienas žiūri į krikščio
nybę vien tik iš neigiamosios pusės, padarydamas ją įsakymų ir 
draudimų kodeksu. Bet krikščionybė visų pirma yra pozityvi religi
ja, skelbianti linksmąją Kristaus naujieną, kad žmogus yra pašauk
tas dalyvauti paties Dievo gyvenime, kad žmogus iš paprasto 
kūrinio yra pašauktas į Dievo vaiko garbę. "Mes ne tik esame 
vadinami Dievo vaikais, bet jais ir esame", - sako šv. Jonas Evange
listas. Tai Išganytojas įgalino ir patvirtino ne tik savo kančia ir 
mirtimi, bet ir prisikėlimu.

Vadovas po "Aidų" žurnalą
Aidai: Išeivijos žurnalo (1944-1991) bibliogr. r-klė/
Sudarė Birutė Poškutė. - V:. L N B, 1996.-616 p.

Stasė Matulaitytė

"Aidai" - ilgiausiai užsienyje ėjęs 
lietuviškas žurnalas. 1944 metais 
Vokietijoje pabėgėlių stovyklose 
susibūrė daug nuo sovietinės oku
pacijos pabėgusių lietuvių inteli
gentų. Tarp jų buvo žymių bib
liografų, kalbininkų, rašytojų, 
politikų: J. Balys, broliai Biržiškos,
K. Bradūnas, B. Brazdžionis, J. 
Girnius, J. Grinius, Z. Ivinskis, V. 
Krėvė, A. Maceina, A. Ružancovas 
ir kt. Todėl, dar tebesiaučiant 
karui, šiose stovyklose ir ėmė 
žiebtis kultūros židiniai: jau 1945
m. atsidarė lietuviškos mokyklos, 
1945-1948 m. Vokietijoje išleis
tos 775 knygos, ėjo periodiniai 
leidiniai - "Lietuvių žodis", "Trem
tinių mokykla", "Šviesa", "Skautų 
aidas" ir kt. A. Ružancovas 1945 
m. pradėjo leisti registracinį bib
liografinį leidinį "Knygų lenty
na". 1944 metų gruodį Mūnchene 
rotatoriumi išspausdinti du pir
mieji "Aidų" žurnalo numeriai, o 
1945 m. "Aidai" čia pradėti spaus
dinti spaustuvėje. 1947-1948 m. 
žurnalas leistas Augsburge, 1949 
m. - Schvvabisch Gmūnde (Bavar
ija). Nuo 1949 m. spalio 4 d. 
"Aidų" leidimą perėmė JAV lietu

viai pranciškonai ir leido jį iki 
1991 m. Nuo 1992 m. Vilniuje 
leidžiamas "Aidų" tęsinys "Nau
jasis židinys".

Lietuvos nacionalinės Marty
no Mažvydo bibliotekos Litua
nistikos skyriaus bibliografė Bi
rutė Poškutė peržiūrėjo ir aprašė 
visas 47-erių metų "Aidų" pub
likacijas. Pro jos akis, bibliog
rafės žodžiais tariant, "tarytum 
dar kartą praėjo lietuvių išeivi
jos gyvenimas su dideliais var
gais, sėkmėmis, praradimais ir 
pagaliau įvykusia stabilizacija, 
sąlygojusia lietuvių kultūros su
klestėjimą svetur".

"Aidų" struktūra nedaug keitė
si per visus leidimo metus. Kiek
vieną numerį sudaro trys pa
grindiniai skyriai. Pirmajame 
publikuojami moksliniai prob
leminiai straipsniai bei grožinės 
literatūros kūriniai, antrajame - 
straipsniai apie išeivijos gyve
nimą, meninės kūrybos analizė, 
informacija apie personalijas bei 
renginius. Trečiasis - "Knygos" - 
recenzijų skyrius. Be to, yra 
"Kronika", skelbiamos knygų 
naujienos su rubrika "Atsiųsta 
paminėti". Nuo 1959 m. dešim
tajame numeryje (per metus

Šiauliai ir Omaha - susiporavę miestai
Vasario 16-sios šventę Oma- 

hoje (Nebraskos valstijoje, JAV) 
organizavo Lietuvių bendruo
menė ir pagrindine kalbėtoja iš 
Washingtono pakvietė p. Au
dronę Pakštienę, JAV-Baltijos 
fondo programų vyr. direktorę. 
Jos tėvas, jaunas savanoris, po I 
Pasaulinio karo dalyvavo Ne
priklausomybės kovose ir ne
priklausomoje Lietuvoje buvo 
Lietuvos kariuomenės karininku.

Vasario 16-sios šventėje Omahoje (iš kairės) miesto meras 
Hal Daub, paskaitininke iš Washingtono Audronė Pakš
tienė ir Lietuvių Bendruomenės Omahos apylinkės 
pirmininkas dr. Gediminas Murauskas.

išeina 10 numerių) buvo skel
biamas metinis žurnalo turinys. 
Jo tematika universali. Todėl "Ai
dų" bibliografinė rodyklė pareng
ta pagal universaliąją dešimtainę 
klasifikacijos sistemą. Žinoma, 
jame pirmauja visuomenės gy
venimo, kultūros, grožinės lite
ratūros, meno, religijos temati
ka. Dabar skaitytojams neteks 
vartyti dešimčių metų komplek
tų, norint surinkti duomenų 
kuria nors tema arba surasti vie
no ar kito autoriaus kūrinį. Jam 
padės sisteminis medžiagos iš
dėstymas ir pagalbinė abėcėlinė 
šio leidinio pavardžių rodyklė. 
Joje rasime ir daug atskleistų 
slapyvardžių. Autorė dar spėjo 
paprašyti pagalbos tada jau sun
kiai sirgusio ilgamečio "Aidų" 
redaktoriaus prof. J. Girniaus. 
Daug padėjo ir paskutinis žur-

Tik DARBININKE Jūs ga
lite rasti naujausių žinių 
iš Lietuvos ir viso pa
saulio.

Pavasaris vėl kviečia žemdirbius į laukus nuolatiniam triūsui. V. Kapočiaus nuotr.

Lietuvos Seimo žinios
Praha, balandžio 2 d. Čekijos 

prezidentūra pranešė, kad šios 
šalies prezidentas Vaclav Havel 
balandžio 14-20 dienomis lan
kysis Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje. Kaip teigia Čekijos nau
jienų agentūra ČTK, Estijos už
sienio reikalų ministras, kuris 

Patriotiškai išauklėta dukrelė 
Audronė, turėdama tik 17 metų, 
laimėjo visoje Connecticut val
stijoje pravestą iškalbos konkursą 
tema "Aš kalbu apie demokrati
ją". Ji tada amerikiečiams pasa
kojo, kokias skriaudas komu
nistinė Rusija ir nacistinė Vokie
tija padarė jos tėvynei Lietuvai 
ir asmeniškai jos šeimai. Ta pati 
Audronė, jau suaugusi moteris, 
1991 m. su Amerikos miestų ly- 

nalo redaktorius L. Andriekus.
"Aiduose" publikuota daug is

torinę vertę turinčių nuotraukų. 
Visos su tekstu nesusijusios as
menų nuotraukos (tos, kurios 
susijusios, nurodytos prie teksto 
aprašo ir pavardžių rodyklėje) 
aprašytos atskirai ir įtrauktos į 
atitinkamus leidinio skyrius bei 
pavardžių rodyklę. Aprašytos ir 
grupinės nuotraukos, nurodant 
visas jose esančių asmenų pa
vardes. Tai suteiks galimybę su
rasti bet kurio asmens nuotrauką, 
kuri galbūt nebuvo niekur kitur 
publikuota. Aprašytos ir meni
nės nuotraukos bei dailės kūrinių 
reprodukcijos.

Leidinys išleistas 500 egzem
pliorių tiražu, tad skaitytojai juo 
daugiausia galės pasinaudoti bib
liotekose ir skaityklose.

LA

Padovanokite "Darbi
ninko" prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieniems metams - tik $30.

lankosi Čekijoje, teigiamai įverti
no tą faktą, kad Čekijos prezi
dentas lankysis Estijoje iki Rusi
jos prezidento rinkimų.

Vilnius, balandžio 2 d. Kaip 
pranešė Lietuvos gynybos min
istras Linas Linkevičius, šian

gos 18 specialistų atvyko į gim
tąjį Vilnių patvirtinti savo žo
džių, kuriuos 1958 m. kalbėjo 
amerikiečiams: padėti išsilaisvi
nusiai savo tėvynei po 50 ver
govės metų atkurti demokrati
ja

I konferenciją Vilniuje tada iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos mies
tų atvyko 300 delegatų. Dauge
lis jų pirmą kartą susidūrė su 
amerikiečiais. Laisvės ištroškę 
baltiečiai iškart suprato, kad 
svečiai iš laisvės krašto atvyko 
kaip talkininkai. Svarstė temą 
"Miestų valdžia laisvos rinkos 
demokratinėje visuomenėje".

Tą pirmąją konferenciją suor
ganizavo lietuvių VVashingtone 
įkurtas JAV-Baltijos fondas, ir 
vėliau Baltijos valstybių savi
valdybių treniravimo programas 
plėtęs ir gilinęs: vieną po kitos 
siuntė ten ekspertų delegacijas, 
o iš ten vežė miestų valdininkus 
trumpesnį ar ilgesnį laiką pa
dirbėti Amerikos miestų struk
tūrose. Paskui visose trijose val
stybėse įsteigė pastovius tre
niravimo centrus, o Kauno 
Technologijos universitete, taip 
pat Latvijoje ir Estijoje, įsteigė 
ir išlaiko Viešosios adminis
tracijos katedras. Ateinantį pa

Kelto "Estonia" žuvusiųjų giminaičiai 
priešinsis kelto uždengimui

Per kelto "Estonia" katastrofą 
žuvusių keleivių giminaičių gru
pė ketina jėga priešintis Švedi
jos valdžios ketinimui uždengti 
betono plokštėmis laivo lieka
nas. "Jeigu Švedijos Vyriausybė 
iš tikrųjų mėgins uždengti laivo 
liekanas betono plokštėmis, mes 
ten nusiųsime laivą, kad sutruk
dytų tai padaryti", - pareiškė 
grupės pirmininkas Gunnaras 
Bendreusas.

Šių metų sausį Švedijos jūros 
departamentas, nepaisydamas 
dalies žuvusiųjų giminių pro
testų, patvirtino keturių firmų 
konsorciumą, kuris iki šių metų 
rugsėjo 1 dienos uždengs nus
kendusį laivą betono kiautu. 
Pasak Bendreuso, maždaug 96 
proc. giminių yra prieš laivo 
uždengimą kiautu ir nesupran
ta, kam jis apskritai reikalingas. 
Kaip pranešė Švedijos jūros de
partamento atstovas spaudai, 
50-80 metrų gylyje esantis lai

dien prasidėjo Lietuvos ir Ame
rikos desantininkų kariniai ma
nevrai Rukloje. Vokietijos agen
tūrai DPA Linkevičius sakė, kad 
tai sustiprins Amerikos ir Lietu
vos karinį bendradarbiavimą.

Lietuva pasirašė karinio ben
dradarbiavimo sutartį su JAV 
prieš dvejus metus, ir nuo tada 
dalyvauja NATO programoje 
"Partnerystė vardan taikos". 

vasarį Kauno Technologijos uni
versitetas aštuoniolikai studentų 
įteiks pirmuosius viešosios ad
ministracijos mokslų magistro 
diplomus.

Šiuo metu JAV-Baltijos fondas 
Baltijos valstybių nevaldinių or
ganizacijų veiklai vystyti skirsto 
iš Amerikos valdžios gautus pin
igus. Lietuvai tenka 4 min. litų.

Vasario 16-sios šventėje daly
vavo Omahos lietuviai ir gražus 
būrys amerikiečių. Jų tarpe buvo 
Omahos miesto meras Hal Daub, 
Omahos susiporavimo su kitais 
pasaulio miestais skyriaus vedė
jas, miesto valdininkai ir kiti. 
Audronė kalbėjo angliškai, o 
vėliau santrauką pateikė lietu
viškai. Visiems padarė didelį 
įspūdį JAV-Baltijos fondo ben
dras darbas su Amerikos miestų 
lyga, padedant atkurti Baltijos 
valstybėse demokratiją. Kitą die
ną, merui Daub pakvietus, A. 
Pakštienė ir Lietuvių bendruo
menės pirmininkas dr. Gedimi
nas Murauskas apsilankė jo 
įstaigoje pokalbiui apie konkre
čius Šiaulių ir Omahos susigi
miniavimo planus. Meras rodė 
nepaprastai didelį norą šį ben
dradarbiavimą vystyti, plėtojant 
verslo ir savivaldybių švietimo 
programas. Jis planuoja progra
moms aptarti ateinantį pavasarį 
į Šiaulius pasiųsti Omahos mies
to delegaciją. na

vas bus užpiltas smėlio sluo
ksniu ir apdėtas betono plokštė
mis. Visi darbai, pasak jo, kai
nuos 296 min. Švedijos kronų.

Bendreusas pareiškė, kad ši
ems darbams prireiks daugiau 
kaip 600 min. Švedijos kronų. 
Pasak jo, iš tikrųjų Švedija šių 
lėšų neturi. Išsigelbėjusių "Esto
nia" keleivių nuomone, šiuos pi
nigus geriau būtų išleisti žu
vusiųjų palaikams iškelti arba 
materialinei pagalbai žuvusiųjų 
šeimoms. Tarptautinė žuvusiųjų 
per katastrofą giminaičių grupė 
siūlo laivo liekanas uždengti 
plieniniu tinklu. Tai kainuotų 
100 min. Švedijos kronų.

Estijos keltas "Estonia" nus
kendo per audrą 1994 metų rug
sėjo 28-osios naktį šiaurinėje Bal
tijos jūros dalyje. Per katastrofą 
žuvo 825 žmonės, pavyko išsi
gelbėti tik 137 keleiviams ir įgu
los nariams.

LA

Grenstalės poste 
įrengtos darbo vietos 

Lietuvos pasienio 
tarnybai

Latviai įvykdė visus įsipareigo
jimus ir bendram Latvijos - Lie
tuvos pasienio žinybų darbui 
parengė pirmąjį Saločių - Gren
stalės postą.

Lietuvos muitinės departa
mento direktoriaus pavaduoto
jas Juozas Jacevičius sakė, kad 
pagal Biržuose pasirašytą susita
rimą šalių pasienio tarnybos 
bendrai pradėjo dirbti kovo mė
nesį.

Grenstalės bazėje latviai įrengė 
darbo vietas ne tik Lietuvos 
muitininkams ir pasieniečiams, 
bet ir veterinarinei, augalų ap
saugos bei kitoms tarnyboms. 
"Nuo kovo vidurio Saločių - 
Grenstalės poste sienos pralai
dumas padidėjo dvigubai, nes, 
pradėjus bendrai dirbti, iš ke
turių esančių užtvarų liko tik 
dvi", sakė J. Jacevičius.

Iki galo Grenstalės punktą 
latviai planuoja įrengti iki vasa
ros. Iš viso latviams šio pasienio 
posto įranga kainavo apie 3 min. 
JAV dolerių.

Pamainos metu poste turėtų 
dirbti maždaug 9-11 Lietuvos 
ir tiek pat Latvijos pareigūnų.

Analogiškas darbo sąlygas 
Smėlynėje Latvijos kolegoms 
Lietuva turi sudaryti per 1996 
metus.
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■ Kroatijoj balandžio 3 d. rytą 
sudužo lėktuvas Boeing 737, 
skridęs į Dubrovniką. Manoma, 
kad tarp 32 žuvusiųjų, iš kurių 
12 JAV verslininkų, yra ir JAV 
prekybos sekretorius Ron Brown. 
Nėra jokių požymių, rodančių, 
kad lėktuvas buvo numuštas. 
Pasak kroatų valdžios, iki šiolei 
atrasti 5 kūnai. Ron'o Brovvn'o 
vadovaujama grupė keliavo po 
Balkanų šalis, ieškodama verslo 
ryšių JAV kompanijoms.
■ FBI agentai vienoje Monta

nos kalnų trobelėje surado bom
bas paštu siuntinėjusį asmenį, 
kurio ieškojo jau 17 metų. įta
riamasis Ted John Kaczynski yra 
baigęs matematiką Harvard'o 
universitete ir dėstęs Berkeley 
universitete. Jo savotiško, mod
erniai technologizuotai visuome
nei paskelbto, karo metu nuo 
šešiolikos paštu pasiųstų bombų 
trys žmonės žuvo ir 23 buvo 
sužeisti.
■ Rusijos karinės oro pajėgos 

balandžio 3 d. vėl puolė Čečėni
jos kaimus, vos kelioms valan
doms prabėgus nuo to, kai buvo 
pasirašyta taikos sutartis. O tą 
pačią dieną buvo šaudyta 
Maskvoje, visai netoli Boris'o 
Jelcin'o rezidencijos. Niekas ne
buvo sužeistas, prezidentas tuo 
metu buvo išvykęs rinkiminės 
kampanijos reikalais.
■ Kaip rašo Estijos laikraštis 

"Paevaleht", daugiau kaip tūks
tantis žmonių pranešė saugumo 
policijai apie savo bendradarbia
vimą su KGB. Tačiau dar ne visi 
atėjo į policiją, o terminas baigėsi 
balandžio 1 d. Tų, kurie apie 
save nepranešė, pavardės bus 
paskelbtos "Valstybės žiniose".
■ Nutraukta Pietų Afrikos pre

zidento Nelsono Mandelos san
tuoka su dabar jau buvusia jo 
žmona Winnie. Johanesburgo 
teismo teisėjas antrą skyrybų 
bylos svarstymo dieną paskelbė 
apie santuokos nutraukimą. Savo 
sprendimą teisėjas pagrindė tuo, 
kad abu partneriai kartu negyve
na jau daugiau kaip metus ir 
viena iš šių - Winnie Mandela, 
neneigė savo neištikimybės.
■ Vienos ir Mūncheno policija 

areštavo du bosnius, įtariamus 
karo nusikaltimais. Pasak Aust
rijos vidaus reikalų ministro, abu 
asmenys buvo ieškomi tarptau
tinio Hagos tribunolo ir dabar
tinės Jugoslavijos valdžios. Vie
noje sulaikytas bosnis Zravko M. 
įtariamas dalyvavęs serbų 
žudynėse Bosnijos belaisvių sto
vykloje 1992 m. vasarą ir ru
denį. Suimtasis nesuteikė jokios 
informacijos apie kitą Mūnchene 
suimtą bosnį.
■ Iškilmingu koncertu Karalių 

rūmuose oficialiai pradedamas 
Lenkijos sostinės Varšuvos 400 
metų minėjimas. 1596 m. kovo 
18 d. su visa svita iš Krokuvos į 
naująją šalies sostinę pervažiavo 
Žygimantas II Vaza. Pagrindinės 
Lenkijos sostinės 400 metinių 
minėjimo iškilmės, į kurias pa
kviestas ir Vilniaus meras, vyks 
birželio mėnesį.
■Šį pokštą sumanė Irako dikta
torius Sadamas Huseinas. Girdi, 
JAV nuo vasario pradžios galioja 
naujo pavyzdžio šimto dolerių 
banknotai, o senųjų bankai ne- 
priimsią. Žmonės puolė keisti 
dolerius į dinarus. Dolerių kur
sas bemat nuo trijų tūkstančių 
dinarų krito iki šešių šimtų. O 
Sadamo Huseino iždas pasipildė 
milijonu dolerių, kurio taip trūk
sta armijai ginkluoti ir visuo
menės visapusiškiems poreiki
ams patenkinti.

"Septyni žodžiai" Vilniuje
1996 m. kovo 29 d. Vilniuje, 

"Katalikų Pasaulio" knygyne 
pristatomi Vytauto Antano Dam- 
bravos parengti ir iš ispanų kal
bos išversti "Septyni žodžiai" nuo 
kryžiaus. Jėzaus Kristaus kančios 
apmąstymams skirta 60 pusi, 
knygelė dvasiški jos pageidavimu 
buvo ispanų kalba parengta ir 
Šv. Pauliaus leidyklos išleista 
Caracase 1989 metais. Šiuo metu 
spausdinama ketvirtoji laida. Lie
tuviškam vertimui "imprimatur" 
suteikė Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Bačkis.

Pristatyme dalyvavo buvęs Lie
tuvos Respublikos diplomatijos

Vilnius. Namas Tilto gatvėje su paminkline lenta, kad čia 
gyveno Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.

KAI KURIUOS M. K. ČIURLIONIO
JUBILIEJINIU METU RENGINIUS 

APŽVELGUS
1995-ieji metai Lietuvoje buvo gausūs renginių, skirtų iškiliam lie

tuvių menininkui M. K. Čiurlioniui. Spausdiname M. Mildažytės - 
Kulikauskienės straipsnį, atsiųstą iš Kauno.

Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio 120-ųjų gimimo metinių proga 
pamėginome susumuoti bent dalį 
minčių, gimusių apmąstymuose apie 
Jį ir Jo kūrybą, ir išreikšti jas muzi
ka, teptuku ar žodžiu.

Lietuvoje 1995 metais buvo 
ypač gausu renginių šiai progai. 
Nuo metų pradžios vyko kon
certų ir paskaitų ciklai. Lietuvos 
vaikai ruošėsi konkursinėms pa
rodoms, radijo ir televizijos re
dakcijos rengė laidas, ypač įsi
mintinas prof. Vyt. Landsbergiui 
komentuojant. Spaudoje buvo 
gausu straipsnių, pasirodė nauji 
filmai Čiurlionio tema, išleisti 
ženklai, vokai, proginis medalis, 
moneta, keletas M. K. Čiurlionio 
muzikos kūrinių gaidų sąsiuvinių,
J. Čiurlionytės atsiminimų apie 
Čiurlionį III-ioji laida, atiduotas 
spaudai B. Federavičienės pareng
tas albumas "M. K. Čiurlionis", 
parengta ir kitų publikacijų. Dar 
ir dabar Lietuvos miestuose te
bevyksta didžiajam menininkui 
skirti vakarai, visuomenė akty
viau lanko Čiurlionio memoria
lines vietas bei jo kūrinių ek
spoziciją Kaune.

Neišvardinsime visko, tačiau 
norisi detaliau prisiminti kaip šią 
datą paminėjo miestai, susiję su 
menininko biografija, - Varėna, 
Druskininkai, Plungė, Vilnius ir 
Kaunas.

Ypač džiugu, kad M. K. Čiur
lionio gimtinėje, Senojoje Va
rėnoje, atstatyta bažnyčia, kurio
je menininkas buvo krikštytas, ir 
suspėta jubiliejiniams metams ją 
įrengti. Joje įmontuota Čiurlionio 
gyvenimo datas žyminti lenta, o 
netoliese, buvusios Čiurlioniu 
sodybvietės vietoje, pastatytas ją 
ženklinantis akmuo. Be kitų 
renginių abejose Varėnose, Seno
joje - įkurtas ir M. K. Čiurlionio 
draugijos skyrius.

Gausiais renginiais Čiurlionio 
120-ąjį gimtadienį sutiko Plungė 
- miestas, kuriame kunigaikščio
M. Oginskio dvaro orkestro mo
kykloje mokėsi ir grojo Čiurlio
nis, kur jis vaikštinėjo nuostabaus 
parko alėjomis, piešė, rašė pir

šefas, ministras dr. Stasys Bačkis, 
kuris dar 1986 metais buvo au
torių - diplomatą pakvietęs į 
užsienio tarnybos darbą Pietų 
Amerikoje.

Tai jau ketvirtoji per pasta
ruosius dvylika mėnesių Lietu
voje išleista dr. V. A. Dambra- 
vos knyga. Kitos trys - tai publi
cistinis jo raštų rinkinys "Kelyje 
į laisvę" (išleido Du Ka leidykla 
Vilniuje), "Molotovo - Ribben- 
tropo pakto užkulisiai" (išleido 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga) ir "Teisingu
mo principai" (išleido "I Laisvę" 
fondo filialas Lietuvoje).

V. Kapočiaus nuotr.

muosius muzikos kūrinėlius, 
puoselėjo ateities svajones. Tai 
miestas, kuriame ir vėliau me
nininkas lankėsi bei praleido 
dalį nuostabios 1908-ųjų, ypač 
1909-ųjų metų vasaros, jau kar
tu su savo žmona Sofija.

Karo ir pokario laiku išniekin
tuose šiuo metu atgimstančiuose 
Oginskių rūmuose - nūnai pa
vadintuose Plungės Žemaičių 
Dailės muziejumi, 1995 metų 
rugsėjo mėnesį įkurta pastovi
M. K. Čiurlioniui skirta ekspo
zicija, labiau akcentuojanti jo 
plungiškąjį laikotarpį.

Šio miesto čiurlioniškųjų ren
ginių cikle - tautodailininkų, 
vaikų piešinių bei knygų paro
dos. Vakaruose koncertavo žy
miausi Lietuvos muzikiniai kole
ktyvai ir atlikėjai, vyko Rūtos 
Staliliūnaitės suburtos aktorių 
trupės literatūriniai skaitymai 
"Laiškai Sofijai", vyko literatūri
nis - muzikinis rajono meno 
saviveiklos kolektyvų vakaras, 
Klaipėdos krašto meno mokyklų 
festivalis, buvo išklausyta akto
rių Virginijos Kochanskytės ir 
Petro Venslovo teatrinė kompo
zicija "Geismas gyventi". Vaka
ruose taip pat dalyvavo Čiur
lionio anūkė, skulptorė Dalia Zu- 
bovaitė - Palukaitienė, valst. M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus 
atstovai, pianistė Sonata Bielio- 
nytė, muzikologas Vytautas Ge
rulaitis, kraštotyrininkė moky
toja Eleonora Ravickienė.

Druskininkuose, M. K. Čiur
lionio memorialiniam muziejui 
nuolat plečiant savo veiklą, es
ant aktyviai dailininkų grupei, 
renginių visada buvo gausu. Čia 
vyko jau dešimtasis tarptautinis 
pleneras"Čiurlionio dienos - 95", 
vaikų dailės mokyklos tapybos, 
tarptautinė ekslibrisų bei ma
žosios grafikos parodos, progi
nis koncertų ir paskaitų ciklas. 
Be to, vyko aktoriaus Tomo Vai
sietos vakaras "Iš prisiminimų" 
apie Čiurlionį, anksčiau minėtų 
aktorių literatūriniai skaitymai, 
giedotojos B. Zalauskaitės ir po
eto Kornelijaus Platelio kūrybos

Kėdainių senamiestis. V. Kapočiaus nuotr.

Vilniečiai telefono ryšiu naudojasi jau šimtą metų
Prieš šimtą metų Vilniuje, 

Didžiojoje gatvėje, pradėjo veikti 
pirmasis rankinis telefono ko
mutatorius, suskambo telefon
ai. Tačiau pirmieji Lietuvoje tele
fono ryšiu 1882 metais pradėjo 
naudotis ne vilniečiai, o Palan
gos ir Rietavo grafai. Jubiliejaus 
proga "Lietuvos telekomo" Vil
niaus filialas kovo 14 d. surengė 
spaudos konferenciją, o vakare 
svečius pakvietė į minėjimą 
"Draugystės" viešbutyje.

Ryšio naujove Vilniuje prieš 
šimtmetį iš karto pradėjo nau
dotis pusantro šimto sostinės 
gyventojų. O šį mėnesį Vilniaus 
ryšininkai planuoja į telefono 
tinklus įjungti jau 200,000-ąjį 
sostinės abonentą. Šimtui sos
tinės gyventojų šiais metais ten
ka beveik 37 telefonai. Eilėse 
telefonų dar laukia maždaug 21 
tūkstantis vilniečių (be telefono 
yra 25 tūkstančiai vilniečių bu
tų). Šiems poreikiams patenkin
ti reikia maždaug 200 mil. litų.

vakarai, Dainavos krašto folklo
ro šventė, tautodailininkų dir
binių mugė, minėjimas, kurio 
metu skambino Birutė Vainiū- 
naitė.

Vilnius irgi buvo, kaip visuo
met, pakilus. Vienas ryškiausių 
čiurlioniškųjų metų akcentų - 
Tarptautinis M. K. Čiurlionio 
pianistų ir vargonininkų konkur
sas. Jis buvo atidarytas rugsėjo 
22 dieną, M. K. Čiurlionio 120- 
ųjų gimimo metinių iškilmingo 
valstybinio minėjimo metu. 
Konkursas truko trylika dienų, 
išryškindamas iškiliausius jame 
dalyvavusius muzikantus.

Vilniaus renginių cikluose 
koncertavo įžymiausi Lietuvos 
muzikai ir muzikiniai kolekty
vai, pasisakė muzikologai, meno
tyrininkai. Šalia kitų parodų, 
Lietuvos dailės muziejuje buvo 
eksponuota Čiurlionio tapyta 
"Rūtos" draugijos scenos už-dan- 
ga, iš Kauno į Vilnių nuvežta 
konservavimo tikslais. Ypatin
gai pažymėtinas rugsėjo įvykis 
Vilniuje - M. K. Čiurlionio drau
gijos, Lietuvos Kultūros fondo ir 
Vilniaus savivaldybės pastango
mis išrūpintas ir rugsėjo 24 d. 
atidarytas visuomenės lankymui 
muziejus - Čiurlionio namai (Sa
vičiaus g. Nr. 11). Tai buto, ku
riame kurį laiką 1907 - 1908 m. 
nuomojo kambarį M. K. Čiurlio
nis, patalpos. Čia jis tobulino 
savo lietuvių kalbą, čia buvo 
sukurtas ne vienas kūrinys, puo
selėtos Lietuvos kultūrinio ir 
nacionalinio atgimimo viltys. 
Tai reikšmingas kultūros židinys 
Vilniuje, kuriame jau organizuo
jami koncertai, diskusijos, pradė
ta kaupti mokslinė medžiaga 
akcentuojanti vilnietiškąjį M. K. 
Čiurlionio gyvenimo periodą. 
Numatyta, kad šiose patalpose 
turės vietos ir iš čia koordinuos 
veiklą Lietuvos Kultūros fondo
M. K. Čiurlionio draugija. įsi
mintinas š. m. lapkričio 6 d. 
įvykęs vakaras "Kauno diena", 
kurio metu Kauno M. K. Čiur

Valstybinės įmonės "Lietuvos 
telekomas" Vilniaus filialo direk
torius Vytautas Skliutas sakė, kad 
sostinėje veikia analoginės (deka- 
dinės-žingsninės bei koordina- 
tinės) ir skaitmeninės telefonų 
stotys.

Seniausių dekadinių-žingsni- 
nių stočių, kurių eksploatacija 
kainuoja daugiau nei jos duoda 
pelno, iki 1998 metų Vilniuje 
nebeliks. Jas pakeis skaitmeni
nės - sumažės "paklydusių" skam
bučių. Skaitmeninėse stotyse ren
giamos tarpmiestinės ir tarps- 
totinės šviesolaidinio ryšio lini
jos, kurios pralaidesnės ir patiki
mesnės. Be to, šviesolaidinis ka
belis nebevilios metalo vagių. 
Pernai Vilniuje varinio telefono 
ryšio kabelio buvo pavogta už 
271 tūkst. litų, telefono au
tomatų sulaužyta už 63,240 litų 
(vieno naujo automato kaina 
1300 dolerių).

Įsivesti telefoną per analoginį 
tinklą bendra eilės tvarka vil

: Ui O 4 .

Jaunimas vėl kviečia į Vašingtoną
(atkelta iš 2 psl.)
Ambasadorius Stasys Lozo

raitis, pirmą kartą jaunimui 
atverdamas pasiuntinybės duris 
1988 m.

Washingtono lietuvių jauni
mas vėl su pasididžiavimu 
kviečia visus bendraamžius bei 
bendraminčius į Dešimtąjį JAV 
LJS Politinį Seminarą. Lietuvos 
ir Amerikos politinis gyvenimas 
toliau gyvai vystosi - nebūkite 
tik jo stebėtojais ir dalyvaukite!

Seminaro programa ir regis

lionio muziejaus darbuotojai bei 
M. K. Čiurlionio draugijos nariai 
susipažino su Čiurlionio nama
is, dalinosi mintimis dėl šių 
Namų ir Čiurlionio draugijos 
būsimos veiklos, išklausė naujo
jo muziejaus direktoriaus St. Ur
bono, didžiausios šio muziejaus 
sukūrimo iniciatorės ir rūpinto
jėlės R. Bukaveckieij£S, M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus di
rektoriaus O. Daugelio gražių 
žodžių, taip pat Čiurlionio mu
zikos kūrinių fortepijonui, atlie
kamų pianistės Sonatos Bielio- 
nytės. Ištraukas iš šio meninin
ko literatūrinio palikimo skaitė 
aktoriai V. Kochanskytė ir P. Ven- 
slovas.

Visko ir nesuminėsi, kas vyko 
tame dideliame M. K. Čiurlionio 
mieste - Vilniuje. Reikėtų pami
nėti ir kelis renginius, vykusius 
Kaune.

Kaune, kaip ir Vilniuje, grojo 
Lietuvos Nacionalinis simfoninis 
orkestras, Nacionalinės premijos 
laureatas M. K. Čiurlionio kvar
tetas, Lietuvos Valstybinis sim
foninis orkestras, koncertavo 
Kauno Valstybinis choras, Tarp
tautinio M. K. Čiurlionio vargo
nininkų ir pianistų konkurso lau
reatai bei kiti įžymus atlikėjai. 
Buvo išklausytas kompozitoriaus 
V. Bartulio naujo kūrinio 
"Paskyrimas.Čiurlioniui" įrašas. 

niečiams kainuoja 130, skubos 
tvarka - 1652 litus, per skaitme
ninį tinklą bendra eilės tvarka - 
1121, skubos tvarka -1681,5 lito. 
Dauguma vilniečių jau pageidau
ja turėti ne vieną, bet du ar tris 
telefonus. Telefono paslaugų at
sisakymo atvejų V. Skliutas ne
pamena. Vilniečiai dažniausiai 
kreipiasi prašydami šiai paslau
gai lengvatų.

Vilniuje, V. Skliuto teigimu, 
telefono ryšiu geriausiai aprūpin
ti Justiniškių ir Karoliniškių gy
ventojai. Ilgiausiai įsivesti tele
foną laukia Senamiesčio ir Fabi
joniškių gyventojai - 4-5 metus 
bendroje eilėje.

1996-1997 metais Vilniaus te
lefono stotyse bus diegiama vie
tinių pokalbių trukmės apskai
tos sistema. Sparčiai moderni
zuojamas taksofonų ūkis. Seni 
telefonai-automatai keičiami 
moderniais korteliniais. Dabar 
Vilniuje yra 320 tokių taksofonų.

Giedrė Barauskienė LR

tracijos informacija skelbiama 
per lietuvišką spaudą, radiją bei 
elektroniniais ryšiais. Išsamesnę 
informaciją apie Dešimtąjį JAV 
LJS Politinį Seminarą taip pat 
teikia Washingtono Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovės: 
pirmininkė Nerija Orentienė, 
adresu: 1304 Commonvvealth 
Avenue, Alexandria, VA 22301, 
tel. (703) 683-3649; arba elek
troniniu paštu, Rūta Virkutytė: 
ruta_virkutis@abtassoc.com.

Kauno muzikiniame teatre vyku
sio minėjimo metu, kaip ir Vilni
uje, Čiurlionio tema išsamiai kal
bėjo prof. V. Landsbergis. Kau
no styginių kvartetui grojant 
Čiurlionio "Kvartetą", įdomiai 
pasirodė šokio teatras "Aura". Mi
nėjime sakralines M. K. Čiur
lionio giesmes giedojo Kauno 
valstybinis choras, grojo Kauno 
muzikinio teatro orkestras.

M. K. Čiurlionio 120-sioms 
gimimo metinėms pagerbti M. 
K. Čiurlionio dailės muziejuje 
vyko paskaitų bei koncertų cik
las, atidarytos dailininko Anta
no Švėgždos, muziejaus vaikų 
dailės klubo, M. K. Čiurlionio 
grafikos bei Čiurlionio laikmečio 
atvirukų ir fotonuotraukų paro
dos, kurias į atidarymą susirin
kusiems apibendrino menotyri
ninkai.

Ypač pažymėtina tradicinė 
Čiurlionio dailės muziejaus ir 
Čiurlionio draugijos organizuo
ta mokslinė konferencija, dvi 
dienas vykusi minėto Kauno 
muziejaus patalpose. Kasmet šio
se M. K. Čiurlionio gimtadieniui 
skirtose konferencijose girdė
davome daug naujo ir reikšmin
go. Ypač įsimintini Danutės Či
urlionytės - Zubovienės, Rūtos 
Stulgaitytės - Strimaitienės, Čiur
lioniu šeimos draugų dukros 
(nukelta į 5 psl.)

mailto:ruta_virkutis@abtassoc.com
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Maratono rūpesčiai
Ir vėl šeštadienis! Dar tik pen

kta valanda ryto, o radijas ragi
na keltis, šokti į automobilį ir 
bėgti su draugais. Ruošiamės 
Bostono maratonui. Važiuoju į 
treniruote - pila lietus kaip iš 
kibiro, pučia vėjas, šalta, jaučia
si, kad temperatūra krinta į mi
nusą, ledas dar blizga ant kelio. 
Šiandien reikės nubėgti 20 
mylių.

Pradedu treniruotę: nubėgu 10, 
netrukus jau 15 mylių. Sustingo 
nosis, antakiai, akiniai jau apša
lo, aš pats visas šlapias. Jau nubė
gau 19 mylių! Prieš akis kalnai, 
vos pakeliu kojas. Šiandien 
užtenka - aš nugalėtas. Grįžtu 
namo ir skambinu kolegai Petrui 
(Vainiui). Klausiu jo: na, tai kaip 
pačiam pasisekė? Sako: nekaip. 
Keliai skauda, vos vos nubėgo 
septynias mylias.

Abudu mes bėgam kaip pami
šę, nes suprantam, jog už dviejų 
savaičių visa šita kančia pasi
baigs. Esame pasiryžę nubėgti 
visą Bostono maratoną, t. y. 26,2 
mylias. Tai pažadėjome visiems, 
sudėjusiems aukas padėti Lietu
vos olimpinei rinktinei. Jau pa
siekėm daug, bet dar liko ne
baigtų uždavinių. Norime, kad 
šie Lietuvos sportininkai sėkmin
gai dalyvautų Bostono maratone 
ir Atlantoje, kad jiems nereikėtų 
vargti dėl lėšų stokos:

1. Romas Sausaitis - 1995 
m. nubėgo maratoną per 2 vai. 
14 min. ir 30 sek. Tai geriausias 
pasaulyje rezultatas jo amžiaus 
grupėje (40 m. ir vyresni)! Bos
tono atletų asociacija (Boston 
Athletic Association) priskyrė 
Romą prie vadinamojo "bėgikų 
elito" (elite runners), nes tikisi, 
kad Romas atbėgs vienas iš 
pirmųjų.

2. Stefanija Statkuvienė - 
praeitais metais nubėgo mara
toną per 2 vai. 28 min. 43 sek. 
Tai vienas iš geriausių rezultatų 
(dvylikta vieta) pasaulyje. John 
Hancock apdraudos bendrovė, 
Bostono maratono svarbiausia 
rėmėja, pakvietė Stefaniją daly
vauti bendrovės komandoje ir 
atstovauti kompanijai Bostono 
maratono metu.

3. Rimantas Jakelaitis - jam 
nubėgti 26,2 mylias tai men
kniekis. Tai ilgų bėgimo distan
cijų specialistas. Daug kartų yra 
dalyvavęs 100 mylių lenktynėse, 
o pernai laimėjo Vilniaus mara
toną.

4. Emilis Augustinas - daž
nai dalyvavęs maratonuose, o 
1995 m. prieš Lietuvos Olimpia
dos atidarymą apibėgo visą Lie
tuvą per 19 dienų!

5. Dainius Kepenis - leng
vosios atletikos sportininkas, irgi 
dažnas Lietuvos maratono lenk
tynių dalyvis.

Ir mes, Petras ir aš, bėgsime 
kartu su jais. Parodysim Ameri
kai ir visam pasauliui, kad Lietu
va turi gerų maratono bėgikų. 
Svarbiausia, pirmą kartą Lietu
vos olimpinėje komandoje da
lyvaus maratono bėgikai. Pirmi
nis mūsų tikslas buvo paremti 
Lietuvos olimpinę komandą.

KAI KURIUOS M. K. ČIURLIONIO JUBILIEJINIŲ 
METŲ RENGINIUS APŽVELGUS

(atkelta iš 4 psl.)
Vailionytės ir kitų prisimini

mai.
Šių metų konferencijoje 

pranešimus skaitė 19 pranešėjų. 
Jų tarpe - septyni užsieniečiai. 
Tai William Waite (JAV), dr. 
Serge Fauchereau (Prancūzija), 
hab. dr. Genovaitė Kazokienė 
(Australija), dr. Andrea Botto 
(Italija), dr. Jurij Šeniavskij (Rusi
ja), dr. Dorothee Eberlein (Vo
kietija), dr. Radoslaw Okulicz - 
Kazaryn (Lenkija). Lietuvių pra
nešėjų tarpe buvo gausu naujų 
veidų ir dar negirdėtų įdomių 
minčių. Čiurlioniana pasipildė 

Sužinoję, kad Lietuvos Olimpi
nis Komitetas (LOK) nenumatė 
įtraukti maratono bėgikų į Li
etuvos rinktinę, mes pradėjome 
jį įtikinėti, kad Lietuva turi gerų 
maratonininkų, kurie tikrai ge
rai pasirodytų Atlantoje.

Prieš tris savaites sužinojome, 
kad visų mūsų pastangos atnešė 
vaisių. Komitetas sutiko priimti 
net tris maratono bėgikus, 
būtent Rimą Sausaitį, Kęstutį 
Virbicką ir Stefaniją Statkuvienę. 
Kad padėtume finansuoti šį 
užmojį, pardavinėjome lietu
viškus olimpinius marškinėlius 
(T-shirts). Mus pradžiugino tai, 
kad mūsų pastangas parėmė ne 
tiktai lietuviai, bet ir daugelis 
amerikiečių. Mūsų olimpiniais 
motyvais dekoruoti marškinėliai 
jau pasirodė visoje Amerikoje. 
Norėtume padėkoti tiems 
pasišventėliams, nepagailėjusi
ems pastangų pardavinėjant 
mūsų olimpinius marškinėlius. 
Tai Jūra Drukteinienė (New 
Hampshire), Marytė Nevvsom 
(Kalifornija), Viktorija Šaulienė 
(Illinois), Algis Garsys (Florida), 
Algimantas Pliodžinskas (Texas) 
ir Aidas Kupčinskas (Massachu- 
setts), Rita Minkūnienė (Ohio). 
Išgarsinant mūsų pastangas 
spaudoje ir per radiją pasitarna
vo šie asmenys: Vytautas Gry
bauskas (Florida), Saulius 
Sužiedėlis (Pennsylvania), Virgis 
Volertas (Pennsylvania), Aidas 
Kupčinskas (Massachusetts), Al
gis Šilbajoris (Florida).

Taip pat esame dėkingi LOK 
pirmininkui Artūrui Povilauskui, 
kuris rėmė ir skatino mūsų 
veiklą. Didelis ačiū Algiui Dau
mantui, LOK koordinatoriui, 
parodžiusiam mums kelią, kaip 
geriausiai realizuoti mūsų pas
tangas.

Tačiau mūsų darbas dar ne
baigtas. Mat Lietuvos bėgikai turi 
aklimatizuotis Atlantos žaidy
nėms. Kaip žinote, tvankus, drėg
nas ir karštas pietinių JAV valsti
jų oras sunkiai pakeliamas šiau
rės Europos sportininkams. Spor
to specialistai mano, kad mū
siškiams reikės mažiausiai trijų 
savaičių priprasti prie Atlantos 
sąlygų. Mūsų tikslas - bent iš 
dalies padengti mūsų sporti
ninkų ir sportininkių treniruočių 
Atlantoje išlaidas.

Taigi, pranešame jums, bran
gūs tautiečiai, kad dar galite įsi
gyti olimpinių marškinėlių. Pra
šome kreiptis į šiuos asmenis: 
Rimas Gedeika, 78 Mark Tvvain 
Drive, Hamilton Square, NJ 
08690, tel. (609) 586-2968; Jūra 
Drukteinienė, 4 Camelot Drive, 
Bedford, NH 03110, tel. (603) 
472-5236; Viktorija Šaulienė, 
1240 117th Street, Lemont, IL 
60439, tel. (708) 257-0660.

Taip pat priimame aukas už 
kiekvieną mano ir Petro nubėgtą 
mylią Bostono maratono metu. 
Girdėjau, kad kai kurie galvoja, 
jog mūsų senos kojos nenuneš 
mūsų toliau 15 mylių? Kaip jūs 
manot? O gal nubėgsime visas 
26,2 mylias?

Rimas Gedeika

išsamiais jų straipsniais. Konfe
renciją gražiai užbaigė Rūtos Sta
liliūnaitės suburtos aktorių tru
pės skaitymai "Laiškai Sofijai".

Čiurlioniui skirti renginiai vyk
sta ir už Lietuvos sienų. Lietuvos 
Kultūros ministerija bei Valst. 
M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
parengė kilnojamą parodą "M. 
K. Čiurlionis, 1875 - 1911: 
gyvenimas ir kūryba nuotrau
kose ir reprodukcijose", kuri bus 
eksponuojama Lietuvos ambas
adose bei atstovybėse užsienyje. 
Spalio 27 d. toks renginys jau 
vyko Estijoje. Panašus paminėji
mas vyko ir St. Peterburge, nu-

Alpinistą Vladą Vitkauską į kelionę išlydi Lietuvos olimpinio komiteto prezidentas A. 
Poviliūnas. V. Kapočiaus nuotr.

Sėkmingas alpinisto Vlado Vitkausko žygis
Iš Buenos Aires, Argentinoje, 

atėjo žinia, kad Lietuvos alpini
stas Vladas Vitkauskas vasario 
25 d. įkopė į aukščiausią Pietų 
Amerikos kalną - Aconcaqua, 
esantį Andų kalnyne, turintį 
6,959 metrų aukščio. Taip šis 
drąsus vyras baigė savo užmojį 
pasiekti visų pasaulio kontinentų 
aukščiausiųjų kalnų viršūnes. 
Savo žygį jis pradėjo 1993 m. 
gegužės mėnesio pradžioje, kuo
met Lietuvos vėliava buvo iškel
ta Evereste (Azijoje). Po to buvo

Dar viena Marčiulionio nesėkmė
Kaip žinome, Sacramento 

"Kings" profesionalų krepšinio 
komandos žaidėjui Šarūnui 
Marčiulioniui vasario 1 d. buvo 
padaryta nedidelė kelio operaci
ja. Po jos jis vėl aikštėn išėjo tik 
vasario 28 d. Sacramento mieste 
įvykusiose rungtynėse prieš New 
Yorko "Knicks" penketuką. Ir

Lietuvos krepšininkas Artūras Karnišovas, dabar 
žaidžiantis Ispanijoje, pripažintas vienu geriausią Euro
pos krepšininkų. V. Kapočiaus nuotr.

DARBININKE paskelbta rekla
ma patikimai ir greitai pasieks 
skaitytoją. Skelbkitės, užjauskite, 
sveikinkite vieni kitus viename iš 
seniausių Amerikos lietuvių 
laikraščių DARBININKAS.

matomi ir kitose šalyse.
Jubiliejiniai Čiurlionio metai 

baigėsi, tačiau renginiai, skirti 
šiam iškiliam lietuviui, tęsiasi.

Slėpininga Jo kūrybos šviesa 
byloja apie neišsemiamas žmo
gaus išminties ir jausmo gilu
mas. Mes vis sugrįžtame pasisem
ti iš šio šaltinio peno savo sielai.

Milda Mildažytė - 
Kulikauskienė,

Valstybinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus direktorė 

įkopta į McKinley (Šiaurės Amer
ikoje), Kilimanjarą. (Afrikoje), 
Elbrusą (Europoje), Vinsoną (An- 
tarktikoje) ir Kosciušką (Australi
joje).

Reikia pažymėti, kad Vladas 
Vitkauskas yra 22-sis pasaulio 
alpinistas, kuriam yra pavykę 
nugalėti aukščiausių kalnų viršū
nes visuose kontinentuose. Jis 
pareiškė, kad šiuos savo drąsius 
žygius ir pergales skiria Lietuvos 
ir lietuvių garbei.

Vladas Vitkauskas, įkopęs į 

koks buvo visų džiaugsmas, 
kuomet po 11 pralaimėjimų 
"Kirigs" įveikė svečius 90:85. Ir 
dar įdomiausia, kad šių rung
tynių herojumi kaip tik buvo 
mūsiškis Šarūnas. Amerikos AP 
žinių agentūros po pasaulį išpla
tintame pranešime sakoma, kad 
Marčiulionis, likus iki žaidimo

Chicagos "LITUANICA" 
užėmė antrą vietą
Štaį jau baigėsi daugiau kaip 

du mėnesitis užtrukusios salės 
futbolo ("Indoor Soccer") pirme
nybės. Jos tęsėsi nuo sausio 
pradžios iki kovo 10 d., kada 
Vilią Park miestelyje (toli į šiau
rės vakarus nuo Chicagos) buvo 
sužaisti paskutiniai susitikimai.

"Lituanicai" pirmenybių fina
las susiklostė nesėkmingai ir ji 
pralaimėjo "Rams" futbolininka
ms 4:6. Tai buvo tik antrasis 
mūsiškių pralaimėjimas iš 9 su
sitikimų, tačiau, pasakytume, 
"neplanuotas". Šį kartą dėl rimtų 
priežasčių nepasirodė trys pa
grindiniai komandos žaidėjai 

Andų kalnų viršūnę, toliau turė
jo praleisti 4 dienas nusileidimui 
žemyn ir tik kovo 1 d. grįžo 
atgal į Buenos Aires, kur jį iki šio 
žygio globojo buvę chicagiečiai 
Dalia ir Raimundas Mieželiai. 
Didžiausias šio Vitkausko žygio 
rėmėjas yra "Lithuania in the 
World" žurnalo Vilniuje redak
torius Stasys Kašauskas.

Po šio garbingo žygio Buenos 
Aires lietuviai Vitkauską sutiko 
kaip tikrą herojų.

E. Š.

pabaigos nepilnoms dviems mi
nutėms, įmetė 2 tritaškius ir dar 
vieną metimą, kas išvedė "Kings" 
komandą į priekį ir taip buvo 
laimėtos šios rungtynės.

Tačiau kovo 2 d. iš Sacramen
to gautos vietos "Bee" dienraščio 
sporto skyriaus žinios paaiškėjo, 
kad vasario 29 d. Šarūną vėl išti
ko maža trauma rungtynėse prieš 
Los Angeles "Clippers" krepši
ninkus. Ten didžiulėje antraštėje 
sakoma, kad Marčiulionis ne
galės žaisti nuo 10 iki 14 dienų. 
Čia cituojami ir kai kurių Šarū
no komandos draugų pareiški
mai, kuriuose jie teigia, kad va
sario 28 d. žaidime Marčiulionis 
jiems atrodė dar nepilnai pas
veikęs po operacijos. Nors kartu 
pateikiamas ir "Kings" trenerio 
pareiškimas, sakantis, jog jis 
nemanąs, kad Marčiulionis buvo 
sugrąžintas į aktyviųjų žaidėjų 
tarpą per anksti. Beje, po pada
rytos kelio operacijos Šarūnas 
turėjo praleisti 14 rungtynių ir 
per tą laikotarpį "Kings" beveik 
visiems pralaimėdavo.

E. Šulaitis

Balandžio 5 d. 11 vai. 30 min. 
ryto netoli Kybartų, be jokio lei
dimo kirsti Lietuvos oro erdvę, 
praskrido Rusijos reaktyvinis lėk
tuvas.

LTV "Panorama"

(susižeidęs V. Žuromskas, sirgu
liuojantieji R. Urbonavičius bei
S. Healy.) Tačiau ir be jų "Litua- 
nica" pradžioje pirmavo 3:1 ir 
tik po kurio laiko varžovai išlyg
ino 3:3. Tada "Lituanica" vėl 
prasiveržė priekin 4:3, bet ir 
varžovai nepasidavė - ne tik išly
gino, bet ir persvėrė.

Rungtynių pabaiga buvo labai 
dramatiška, nes mūsiškiai metė 
visas jėgas į puolimą, palikdami 
neapsaugotus vartus. Taip pat 
labai jautėsi gerų pakaitų nebu
vimas. Vis dėlto ir su tokia sudėti
mi "Lituanica" pasirodė geriau 
negu buvo galima tikėtis. įvarči
us įmušė: G. Kavaliauskas - 2, R. 
Siniakovas ir D. Smulkys - po 
vieną. E. Š.

IŠ VISUR 'J
- Kanados lietuvių mokytojų 

suvažiavimas įvyks Toronte, 
Prisikėlimo lietuvių parapijos 
parodų salėje, spalio 12 d., kai 
vyks "Lietuvių diena".

- Europos lietuviškąją stu
dijų 43-oji savaitė įvyks liepos 
14-21 dienomis Vasario 16 gim
nazijoje, Romuvoje, Vokietijoje. 
Studijų savaitės moderatoriai: dr. 
Darius Kuolys (Vilnius), dr. Jo
nas Norkaitis (Stuttgart) ir dr. 
Kajetonas J. Čeginskas (Uppsa- 
la). Daugiau informacijų teikia 
Tomas Bartusevičius, Lorscher 
Str. 1, 68623 Lampertheim-Hūt- 
tenfeld, Germany. Tel. 06256- 
322, fax 06256-1641.

- Rūta Dainauskaitė-D. El- 
vikis, trejus metus dirbusi Ame
rikos diplomatinį darbą Australi
jos sostinėje Canberroje, nuo va
sario pabaigos dirba konsule vizų 
reikalams JAV gen. konsulate 
Krokuvoje, Lenkijoje.

- Prel. dr. Vytauto Balčiū
no, sulaukusio 85 m. amžiaus, 
pagerbimas įvyko 1995 m. lap
kričio mėn. Vilniuje. Prelatas 
įdėjo labai daug rūpesčio, kad 
JAV būtų leidžiama "Krikščionis 
gyvenime" religinių knygų seri
ja.

- JAV LB Vakarą apygar
da rengia metinį apylinkių 
valdybų, kontrolės komisijų, 
apylinkių atstovų ir šios apygar
dos rinktų XIV LB Tarybos narių 
metinį suvažiavimą balandžio 21 
d. Pasaulio Lietuvių Centre, Lem
ont, IL.

- Sauliaus Gylio vadovauja
mas orkestras linksmins visus per 
Lietuvių Moterų Klubų Federaci
jos Chicagos klubo ruošiamą 
abiturientų pristatymo pokylį, 
kuris įvyks gegužės 5 d. Condesa 
Dėl Mar pokylių salėje, Chicago- 
je-

- Leonardo Andriekaus, 
OFM, eilėraščių pluoštas išspaus
dintas Lietuvoje leidžiamo savai
traščio "Dienovidis" 1996 m. 
kovo 1 d. (nr. 9) atskirame pus
lapyje po bendra antrašte "Kar
ta, kuri dar negimė".

- Lietuvos dailininko Dar
iaus Plavinsko tapybos paro
da kovo 16 d. - balandžio 2 d. 
vyko Pittsburghe, PA.

- Walterio Tomalio iš Lake 
Orion, Michigan, fotografijų 
paroda "Raganų kalnas" veikia 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje Chicagoje. Dvidešimt 
spalvotų fotografijų įamžino me
dines šiuolaikinių lietuvių liau
dies meistrų skulptūras, vaizduo
jančias mūsų senosios mitologi
jos scenas. Skulptūros stovi ant 
kopos Juodkrantės miestelyje, 
Kuršių Neringoje. Jų dėka Ra
ganų kalnas tapo viena patrauk
liausių vietų turistams Lietuvos 
pajūryje. Paroda tęsis iki rug
pjūčio 30 d.

- Ar jau pasižymėjote De
šimtosios Lietuvių Tautinių Šo
kių Šventės datą savo kalendo
riuose? Jubiliejinė Šventė įvyks 
liepos 6 d., šeštadienį, Rosemont 
Horizon patalpose. Šventėje da
lyvaus 40 tautinių šokių kolek
tyvų iš Amerikos, Kanados, Lie
tuvos, Pietų Amerikos, Vokieti
jos ir Australijos.

- Lietuvos futbolo rinktinės 
žaidėjui Valdui Ivanauskui, šiuo
met žaidžiančiam HSV Bundesly- 
goje, garsus sporto žurnalas "Kic- 
ker" paskyrė straipsnį "Ivanaus
kas der Liebling". .
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Juno Beach, FL

Lietuvos paštas
Šį kartą noriu pasidalinti savo karčia patirtimi apie Lietuvos pašto 

EMS. Tai yra garsusis Express Mail Service, kuris buvo sukurtas 
valstybinio pašto siekiant nukonkuruoti visokius DHL, UPS ir pan. 
Jei atsimenate, bandyta net ir valstybinį monopolį skubioms siun
toms įvesti, nors gerai nežinau kuo tai baigėsi.

Mano kolegos iš Vilniaus į Italiją man išsiuntė skubų paketą su 
dokumentais, kurių reikėjo EC projektui. Iš nežinojimo jie pasirin
ko tą EMS ir sumokėjo 120 Lt (30 USD). Vokas iš Vilniaus iki 
Monterotondo keliavo lygiai savaitę (nuo pirmadienio iki pirma
dienio). Galiu tiktai pridėti, kad paprastas laiškas keliauja 7-12 
dienų.

Išvada: jeigu turite tikrai skubią siuntą, nesinaudokite Lietuvos 
EMS!

Prof. Saulius Kačiulis
Istituto di Chimica dei Materiali, 

Monterotondo Scalo, Italia

Daktaras sugavo didelę žuvį
Pensininkų mėgstamiausias 

sportas - meškeriojimas. Ankstų 
rytą dar su tamsa jie keliauja į 
pajūrį, sustoja ant kanalų tiltų, 
pakrantėse, paplūdimiuose. 
Meškerioja nuo kranto. Bet yra 
ir tokių, kurie turi savo laivus, 
savas prieplaukas ir žuvauti vyk
sta su laivais.

Vienas toks ištikimas meškerės 
draugas yra dr. Henrikas Solys. 
Jis yra Kėdainiuose baigęs gim
naziją, mediciną studijavo Kaune 
ir Heidelberge. Baigęs mokslus 
atvyko į Ameriką, praktikavosi 
Chicagoje. Pastoviai dirbo Tole
do, Ohio. Išėjęs į pensiją, su 
žmona Niką apsigyveno Juno 
Beach, FL. Žmona irgi meškerio
ja ir aktyviai reiškiasi visuomen
inėje veikloje. Sūnus, sukūręs 
šeimą, liko Toledo.

Dr. Henrikas kas rytą su tamsa 
kyla meškerioti. Sausio viduryje 
jis tapo dienos garsenybe - su 
savo paprasta meškere sugavo 
nepaprastai didelę žuvį, kuri

svėrė 38 svarus ir kuri vadinasi 
Gemit, arba didysis Panpano.

Meškerės kabliukas paprasčiau
sias, jaukas - mėsos gabaliukas. 
Žuvis didelė ir galinga, norėjo 
pabėgti. Jūros banga būtų tuoj 
nunešusi, bet ant jos uodegos 
užšoko drauge meškeriojęs Petras 
Rulys. Žuvį prispaudė prie

smėlio, tai banga nusirito tolyn. 
Tada didžiulė žuvis jau buvo 
iškelta į krantą, nufotografuota. 
Aprašė vietos laikraščiai, įdėda
mi nuotraukas, aprašė ir "Lietu
vos Rytas" Vilniuje, įdėjęs 
žuvautojo ir jo laimikio nuo
trauką.

p- i-

PAVASARIS LIETUVOJE!
Skrydžių kainos iš New Yorko į Vilnių ir atgal: 

Balandžio 1 -- gegužės 15 - $600 
Gegužės 16 - birželio 5 - $650

plius mokesčiai

Dzūkijos žemdirbys. V. Kapočiaus nuotrauka.

Kainos nužemintos ir iš kitų miestų.
Prašykite mūsų brošiūros apie keliones 

į Lietuvg, Latvijg, Estijg.

VYTIS TRAVEL
40 - 24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718 - 423 - 6161

1-800-77-VYTIS

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS 

pavasarį ir vasarą, skrisdami į 
Vilnių ir Ryga!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGENCY

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VI T/T I S LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 

UluriS) T£L . (6, 269-4455

Atgimsta naktinis 
gyvenimas

Vilniaus centre atidarytas pir
masis "Teks Meks" stiliaus nakti
nis baras "Armadilo", veikiantis 
iki 5 vai. ryto.

Atidarydamas barą, kaubojiš
kai pasipuošęs "Lango" galerijos 
vadovas S. Plinkus pasidžiaugė, 
kad sostinės centre atgimsta na
ktinis gyvenimas. Keturių salių 
baras įrengtas panašiai, kaip to
kios pat užeigos Meksikoje ar 
JAV pietuose, Texase.

"Armadilo" barų meniu visame 
pasaulyje, o dabar ir Vilniuje, 
sudaro meksikietiškos virtuvės 
patiekalai su aštriais egzotiškais 
prieskoniais. "Teks Meks" barų 
pasididžiavimas - įvairių rūšių 
tekila bei meksikietiškas alus, - 
netrukus pasieksiantis ir Lietu
vą. Lankytojams skirti du biliar
do stalai, "Darts" strėlyčių, kauli
ukų žaidimai. Tik čia nebus gal
ima muštis ar įlėkti į barą pro 
masyvius medinius vartelius, 
kaip vesternuose elgiasi kaubo
jai.

Armadilas yra nedidelis žvė
relis - šarvuotis, lakstantis tarp 
kaktusų Meksikos dykumose. Jis 
vertinamas tuose kraštuose, už 
armadilų išsaugojimą itin kovo
ja žalieji. Daug šarvuočių žūva 
autostradose, nes armadilai, pa
matę automobilį, nesprunka į 
šalį, o pašoka prieš mašiną iki 2 
m aukščio ir žūva po ratais.

Lietuvių balsas

atlanta IE, Ine.
800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
į LIETUVĄ,LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJA, RUSIJĄ.

APRIL PICK-UP SCHEDULE

04/11 THURS 
04/13/SAT 
04/15 MON 
04/15/MON 
04/15/MON 
04/18 THURS 
04/19 FRI 
04/19 FRI 
04/25 THURS 
04/27 SAT 
04/28 MON 
04/28 MON 
04/28/MON

NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT

11- 12 Noon
12- 1 PM
11-12 Noon
2-3 PM
4-5 PM
11-12 Noon
11-12 Noon
1- 2 PM

11- 12 Noon
12- 1 PM
11-12 Noon
2- 3 PM
4-5 PM

EČONOMY AIRFARES TO VILNIOS

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 

BALANDŽIO mėn. siuntinius paimsime šiose vietovėse:

4

VVORCESTER, MA balandžio 13 11:00 - 3:00 vai. p.p.
CAPE COD, MA balandžio 17 3:30 - 5:00 vai. p.p.
BROCKTON, MA balandžio 18 4:00 - 6:00 vai. p.p.
LOVVELL, MA balandžio 19 12:00 - 1 vai. p.p.
LAVVRENCE, MA balandžio 19 2:00 - 3:00 vai. p.p.
NASHUA, NH balandžio 19 4:00 - 5:00 vai. p.p.
VVATERBURY, CT balandžio 20 9:30 -11:00 vai. ryto
HARTFORD, CT balandžio 20 1:00 - 3:00 vai. popiet
NEW BRITAIN, CT balandžio 20 11:30 v. r. - 12:30 vai. p.p.
KENNEBUNKPORT, ME balandžio 23 11:00 v. r. - 12:00 vai. p.p.
PROVIDENCE, R.l. balandžio 24 4:00 - 6:00 vai. p.p.
PUTNAM, CT balandžio 24 1:00 - 2:30 vai. p.p.
ALBANY -

SCHENECTADY, NY balandžio 25 7:00 - 8:00 vai. vak.
BINGHAMPTON, NY balandžio 26 10:00 - 11:00 vai. ryto
ELIZABETH, NJ balandžio 27 9:00 - 10:00 vai. ryto
BROOKLYN, NY balandžio 27 12:00 - 4:00 vai. p.p.
VVASHINGTON, DC balandžio 28 2:30 - 5:00 vai. p.p.
BALTIMORE, MD balandžio 28 6:00 - 7:00 vai. p.p.
PHILADELPHIA, PA balandžio 29 9:00- 10:00 vai. ryto
BRIDGEPORT, CT balandžio 29 4:00 - 5:00 vai. popiet

Ggj DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
V Tel.: 296 - 4130

New York-Vilnius-New York $550 r.t 
Chicago-Vilnius-Chicago $570 r.t.

One way to Vilnius $360

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Dėl pinigų pervedimo, dėl Air Cargo siuntinių ir 
kitokios informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780



1996 balandžio 12, Nr. 15 ® DARBININKAS • 7

Rimgailės Zotovienės parodos atidaryme, Juno Beach, miesto valdybos namuose 
delnais ploja meras Frank Harris. Ant sienos dailininkės paveikslai.

Juno Beach, FL
Dailininkės pasaulis

Dail. Rimgailės Zotovienės pa
roda vyko miesto valdybos 
namuose nuo lapkričio 10 d. iki 
sausio 17 d. Ne tik gražios salės 
sienos buvo apkabintos paveiks
lais, bet ir koridorių.

Atidarymas buvo gana įspūdin
gas: atsilankė apie 200 svečių, 
atidarė pats miesto meras, o jo 
žmona surengė puikias vaišes - 
priėmimą. Atidarymo metu, sa
kant kalbas, muzikas Liudas Stu- 
kas pianinu skambino lietuviš
kas melodijas.

Buvo išstatyti 33 paveikslai, iš 
jų 7 aliejinės tapybos, kiti ak
varelės. Paveikslų koloritas dau
giausia šviesus, melsvas. Jų turi
nys - tai prisiminimai nuo vai

90 metų Dievui ir Tėvynei
Aušros Vartų parapija Manhattan, NY, atšventė 90 metų sukaktį
1995 m. spalio 15 d. Aušros 

Vartų parapijiečiai, Manhattane, 
NY, atšventė parapijos 90 metų 
jubiliejų su iškilmingomis Miši- 
omis ir banketu. Dalyvavo apie 
200 parapijiečių ir svečių. Buvo 
pagerbti buvę ir dabartinis kleb
onai, taip pat tie, kurie prisidėjo 
prie parapijos išlaikymo. Iki šio 
garbingo jubiliejaus sutikimo 
parapija yra tikrai praėjusi 
"kryžiaus kėlius".

Prieš keliolika metų klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas buvo 
paklaustas "New York Post" 
žurnalisto: "Kodėl ši parapija 
pastatyta prie pat Holland Tun- 
nelio?" Kun. Palubinskas atsakė: 
"Holland Tunnel buvo pastaty
tas gerokai po bažnyčios pasta
tymo". Nuo pat pradžios ji tapo 
užuovėja lietuviams emi
grantams.

Parapijos, manyčiau, pats iš
tikimiausias bičiulis ir geradaris 
buvo kun. Nicholas Langenfeld, 
Fordhamo Universiteto profeso
rius emeritas. Nuo 1934 m. iki 
mirties (1992 m.) jis buvo para
pijos svečias ir dosnus rėmėjas. 
Jis pažino kiekvieną kleboną bei 
administratorių nuo pat pra
džios. 1988 m. jis parašė atsimi
nimus apie savo veiklą parapijo
je ir padovanojo man, patar
damas panaudoti kada reikės. Po 
7 metų ir atsirado proga, bet 
mielo kun. Niek jau nebuvo 
mūsų tarpe. Čia panaudosiu 
ištraukas iš jo atsiminimų.

-o-
Didingam New Yorko miestui 

nereikia pristatymo. Tai preky
bos, kultūros bei meno centras, 
pagrindinis uostas, per kurį at
plaukė milijonai imigrantų, 
ieškodami geresnio gyvenimo. 
Juos pasitiko Laisvės statula. 
Tarp daugybės etninių grupių 
buvo ir lietuviai, kuriems reikė
jo ne tik materialinės, bet ir dva
sinės pagalbos. Tad Aušros Vartų 
parapija tapo maža lietuviškąja 
salele plačiajame New Yorke, 
tarsi dvasine užuovėja. 

kystės iki dabar. Čia vaizduo
jamos ir kelionės po nežinomus 
kraštus, paliečiama simboliais ir 
politika. Tokios žuvėdros dažnai 
simbolizuoja žmones, kurie ieš
ko nuo karų saugios vietos. Žiedų 
žiedai vaizduoja Lietuvą ir jos 
skausmą.

Teko lankytis ir dailininkės 
namuose, kur daug jos paveik
slų byloja apie svajones, 
džiaugsmą ir skausmą. Jos 
paveikslai yra ir simbolistiniai, 
ir realistiniai. Yra ir abstrakčių 
elementų. Dailininkė nepasiduo
da grynam abstraktui, kiekvie
name paveiksle jaučiamas gyve
nimas: obelų žiedai, ežerai, van
dens lelijos, laukai ir miškai, ,

Aušros Vartų lietuvių parapijos bažnyčia, Manhattan, N Y

Parapijos įsteigėjas kun. 
Juozapas Šeštokas (1903 - 
1937)

Kun. Juozapas Šeštokas gimė 
1867 liepos 4 d., Trilaukių kaime, 
Pajevoniu parapijoje. Dar jau
nas atvyko į Ameriką ir vertėsi 
įvairiais darbais - dirbo Have- 
myer cukraus fabrike, Brooklyne, 
paskui New Yorko uoste išk- 
rovinėjo laivus, po to atsidarė 
mažą krautuvėlę. Sutaupęs kiek 
pinigų, baigė mokslus Šv. Jono 
Universitete, Brooklyne, NY. 
Jausdamas pašaukimą, įstojo į 
Šv. Bonaventūros seminariją Al- 
legheny, NY. Buvo įšventintas 
1903 m. Pirmas mišias aukojo 
Angelų Karalienės lietuvių 
parapijoje, Brooklyne. (Ar ne 
ironiška, kad po daugelio metų 
šios parapijos vitražai, sukurti 
menininko V. Jonyno, atsidūrė 
Aušros Vartų parapijoje?)

Kelis metus darbavosi Šv. Pran

žiemos ir pavasariai.
Dabar surengti parodą ją pa

kvietė kiti du miestai. Pažadėjo 
aplankyti St. Petersburgą.

Visą savo laiką Rimgailė nuo
lat užpildo visuomenine veikla: 
reiškėsi skautuose, šoko tauti
nius šokius ir kitus to mokė, 
aktyviai dalyvavo visuose lietu
viškuose reikaluose, kai prasidė
jo visi sąjūdžiai. Ir viskam 
užtenka laiko, net savo kūrybos 
albumą tvarkingai sudėsto. Ten 
spalvotose nuotraukose jos kū
riniai, jos kelionė į Lietuvą ir 
paroda Marijampolėje, kur ji 
baigė gimnaziją.

Tegu plečia ir puošia Rimgailė 
Zotovienė savo kūrybos pasaulį, 
naujais paveikslais parodydama 
žmogaus kelionę ir ilgesį, žvilgsnį 
į žemę iš paukščio skrydžio, Lie
tuvos išsiilgimą.

(pi)

ciškaus lietuvių parapijoje Law- 
rence, MA. Bet jo širdis pasiliko 
New Yorke ir ten sugrįžęs 1904 
m. nutarė organizuoti parapiją, 
kuri būtų lietuviams susibūrimo 
vieta. Ji daugėjantiems lietu
viams buvo labai reikalinga. Su
rasta vieta - 750 Broome Street, 
prie pat Hudson upes. Šioji New 
Yorko dalis tuo metu buvo lyg 
mažas provincijos miestelis, nes 
didmiestis baigėsi sulig 14 gatve. 
Naujas kunigas buvo sutiktas 
nuoširdžiai ir dosniai. Daug, kas 
aukojo visas santaupas parapijai 
įkurti . Bažnyčios statyba buvo 
užbaigta 1911 m. kovo 5 d. - iki 
tol kun. J. Šeštokas aukojo mišias 
netolimoje Šv. Teresės bažny
čioje. Kun. Šeštokas tarnavo pa
rapijai iki 1937 m., kai dėl 
sveikatos pasitraukė ir grįžo Lie
tuvon. Į jo vietą buvo paskirtas 
kun. Peter Lambe, kitatautis.

(tęsinys kitame numeryje)

Gerasis angelas
Praėjusių metų lapkričio 28 d. 

Kybartuose mirė a. a. Mic
kevičienė, 34 metų, palikdama 
dvi našlaites: Silvaniją, 11 metų, 
ir Juditą, 10 metų. Mergaitės 
tėvelio jau seniai neturėjo. Jas 
globoti perėmė a. a. Micke
vičienės tėveliai, Sibiro tremti
niai, abu pensininkai. Kaip ir 
visi pensininkai Lietuvoje, taip 
ir jie, šiuo metu labai sunkiai 
gyvena.

Dalis sporto veikėjų, kurie dalyvavo Čikagos FK "Lituanikos" metiniame narių su
sirinkime kovo mėn. 17 d. Lemonte. E. Šulaičio nuotr.

Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo 
meno fondas
1995 m. rugsėjo 22 d., minint 

Mikalojaus Konstantino Či
urlionio 120-ąjį gimtadienį, įs
teigtas Australijoje gyvenančios 
dr. Genovaitės Kazokienės vaiz
duojamojo meno fondas 
(GKVMF). Jo tikslas - ugdyti lie
tuviškus aspektus vaizduojama
jame mene. Premijos skiriamos 
kas dveji metai, pradedant nuo 
199?-ųįų.

Foųdą sudaro 20,000 Australi
jos dolerių. Jį globoja Australijos 
lietuvių fondas (Australian Lit
huanian Foundation Ine.). Iš 
gaunamų palūkanų (jos gali 
įvairuoti pagal vietos ekonominę 
situaciją) kas dveji metai Lietu
voje gyvenantiems dailininkams 
bus skiriamos dvi lygios vertės 
premijos už geriausius meno 
kūrinius lietuviška tema. Čia 
turima galvoje originali, šiuolai
kinio meno dvasia į daugiasluo
ksnę lietuvių kultūrą bei tradici
jas orientuota kūryba (premijos 
neskiriamos religiniam menui, 
keliančiam specifinius reikalavi
mus).

Viena premija skiriama už ge
riausią tapybos ar grafikos dar
bą, nepaisant autorių pasirinkto

Paminėtos komp. K. V. Banaičio 100-osios 
gimimo metinės
Kompozitoriaus Kazimiero 

Viktoro Banaičio 100 metų 
gimtadienio minėjimas kovo 
pradžioje vyko Lietuvoje. Apie 
tai gavo pranešimą kompozito
riaus seseraitė Salė Nasvytytė - 
Valiukienė iš Lietuvos Respubli
kos Kultūros ministerijos sekre
toriaus Vytauto Balčiūno.

Šis impozantiškas minėjimas 
prasidėjo kovo 3 dieną, Sintau
tuose, kur yra kompozitoriaus 
gimtoji sodyba, Vaitiekūpiai. 
Kovo 6 d. vyko renginiai Muzi
kos akademijoje; kovo 7 d.- 
jubiliejinis parodos atidarymas 
Mažvydo bibliotekoje; kovo 8 d. 
- koncertas - minėjimas Kauno 
muzikiniame teatre; kovo 12 d.- 
koncertas - minėjimas Vilniaus 
valstybinėje filharmonijoje.

Laiške V. Balčiūnas kvietė da
lyvauti minėjimuose Banaičių 
šeimos narius, gyvenančius 
Amerikoje.

Vasario 28 d. į Lietuvą išvyko 
kompozitoriaus brolio dukra 
Gintarė Banaitytė - Ivaškienė, 
jubiliato krikšto dukra, ir jubili
ato brolio sūnus Sigitas Banaitis, 
vedęs medicinos daktarę Daivą

Apie šią tragediją sužinojusi p. 
Stefanija Mikulskienė, gyv. 80 - 
35 87th Rd., Woodhaven, NY, 
perėmė Silvaniją ir Juditą globoti 
įsipareigodama kasmet paaukoti 
po 300 dol. mergaičių išlaikymui. 
Pati p. Mikulskienė, būdama jau 
per 80 metų, įpareigojo, kad, jai 
pasitraukus į Amžinybę, mergai
čių globą tęstų dvi jos dukros: 
Danutė Mikulskytė - Hatzethero- 
doropo, pati invalidė, gyv. 80 - 

vaizdavimo stiliaus ir žanro.
Kita premija skiriama už ge

riausią skulptūros ar taikomosios 
dailės (tekstilės bei keramikos) 
kūrinį. Skulptūros premija gali 
būti skiriama ir skulptūros pro
jektams.

Kiekvienų metų sausio mėnesį 
Kultūros ministerija paskelbia 
spaudoje informaciją apie šias 
premijas ir kas antri metai rugsė-
jo mėnesį premijos įteikiamos. mis pačiomis sąlygomis: skirti

Premijas skiria speciali penkių 
narių - trijų menotyrininkų, vie
no etnologo ir vieno Lietuvos is
toriko - vertinimo komisija. Ją 
sudaro Lietuvos kultūros minis
terija savo nuožiūra. Darbai 
premijai gali būti pateikti atren
kant autorius iš parodų arba iš 
kitų šaltinių, pavyzdžiui, komi
sijai savo nuožiūra pasiūlius kan
didatus. Iš šių darbų bus sudaryta 
paroda ir skiriamos premijos.

Vertinimo komisijai neradus 
pakankamai vertingo meno kū
rinio arba neradus kūrinyje pa
kankamai lietuviško aspekto, 
premija neskiriama. Premijai nu
matyta suma pridedama prie pa
grindinio kapitalo.

Dr. Genovaitės Kazokienės

Audėnaitę. Gintarė su Sigitu ir 
atstovavo Amerikoje gyvenan
tiems Banaičiams, dėl įvairių 
priežasčių, ypač dėl sveikatos 
problemų, nebepajėgiančių keli
auti.

Artimieji kompozitoriaus gimi
nės yra šie: Salomėja Nasvytytė, 
aktoriaus Vytauto Valiuko žmona, 
ypatingai daug nuveikusi savo 
dėdės K. V. Banaičio kompozicijų 
spausdinimo reikalais; Ramutė Ba

Reikės užmigti tarp svetimųjų Loudon parke, 
reikės per amžius širdyje laikyti 
kryžiais žydintį Telšių kalnelį.

Aleksandras Radžius - *Ruduo mėnulyje*

Mielam

A.t A.
ALEKSANDRUI RADŽIUI 

iškeliavus į Amžinuosius namus, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame žmonai GENOVAITEI, sūnums ALEKSANDRUI, 
EIMUČIUI ir NERIMANTUI ir jų šeimoms, seseriai REGINAI 
SIRUTIENEI, MARIJAI NOREIKIENEI, giminėms ir artimie
siems Ir kartu liūdime.

Bronė ir Vytautas Volertai 
Ona ir Vacys Rociūnai

35 87th Rd., VVoodhaven, NY, 
ir Irutė Mikulskytė - Eitma- 
nienė, gyv. 74 Haverhill Avė., 
West Paterson, NJ.

P. Stefanija Mikulskienė yra 
nuostabiai gražus pavyzdys 
žmogaus, kuris pratęsia savąją 
egzistenciją ateities kartose. Juk 
Silvanija ir Judita nuolatos mi
nės p. Mikulskienę, kaip tą ge
rąjį angelą, kuris atėjo pas jas 
sunkiausiu jų gyvenimo mo
mentu.

Argi nesektinas pavyzdys 
mums? R. Š.

vaizduojamojo meno fondas 
(Dr. Genovaitė Kazokas Fine 
Arts Found), kaip specialus Aus
tralijos lietuvių fondo pada
linys, esant nepalankioms ap
linkybėms (jei būtų likviduotas 
Australijos lietuvių fondas), per
keliamas arba į JAV Lietuvių 
Bendruomenės kultūros valdy
bą, arba į Nepriklausomą Lietu
vą tiems patiems tikslams to- 

premijas meno kūriniams, 
turintiems lietuvišką aspektą.

Sąlygos premijai gauti:
1. Premija skiriama meniškai 

vertingiems kūriniams.
2. Kūrinys turi būti sukurtas 

lietuviška tema, kuri turėtų kilti 
iš įvairiausių tautos būties ir dva
sios aspektų, gamtos, etninės 
kultūros, mitologijos, istorijos, 
dabartinės tikrovės reiškinių, atei
ties vizijų. Turėtų vyrauti ne ilius
tratyvi, bet interpretacinė, lietu
višką pasaulėvaizdį atspindinti 
plastika.

3. Kūrinys turi būti sukurtas 
per pastaruosius dvejus metus Lie
tuvoje gyvenančio dailininko.

Genovaitė Kazokienė

naitytė - Hennings, ištekėjusi 
už inž. Hugo Hennings, Cali- 
fornijoje, irgi nemažai pasidar
bavusi dėl Lietuvai nu
sipelniusių Banaičių atminimo 
įamžinimo; Giedrė Nasvytytė, 
kompozitorė, ištekėjusi už med
icinos daktaro Juozo Gudaus
ko, gyvenanti Californijoje; 
Donatas Banaitis, brolio Broni
aus sūnus, rūpestingai globojęs 
savo dėdę iki pat mirties.
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E-mail: 71712.107@compuserve.com

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šį sekma
dienį, balandžio 14 d., 3:30 vai. 
rengiama tradicinė Atvelykio 
popietė. Ją rengia Lietuvių Mote
rų Klubų New Yorko Klubas. Pro
gramoje - aktorius Vitalis Žukaus
kas. Velykinės vaišės ir atgaiva.

Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos suvažia
vimas įvyks š. m. balandžio mėn. 
20 d., šeštadienį, 10 vai. ryto 
Kultūros Židinyje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. Dalyvaus 
LB apygardos valdybos nariai, ir 
kviečiami visų LB apylinkių 
pirmininkai, valdybų nariai ir 
įgalioti atstovai. Programoje: 
apygardos valdybos pranešimai, 
apylinkių pirmininkų praneši
mai apie veiklą ir numatytus 
planus.

"Leliumai" - mišrus choras iš 
Kauno - koncertuos Kultūros 
Židinyje š. m. balandžio 24 d., 
trečiadienį, 7:30 vai. vak. Atvyk
sta 49 dainininkai. Tai aukšto 
muzikinio lygio choras, laimėjęs 
eilę tarptautinių premijų. Kon
certą rengia Laisvės Žiburio radi
jas. Žiūr. skelbimą šio puslapio 
apačioje.

Ambasadoriaus O. Jusio 
kvietimu, š. m. kovo 20 d. Balti
jos valstybių ambasadoriai prie 
JT susitiko Lietuvos Respublikos 
Misijoje su JAV - Baltijos Fondo 
prezidentu Linu Kojelių iš Was- 
hingtono. Tikslas: apžvelgti USBF 
vykdomas programas Baltijos 
valstybėse valdymo, spaudos re
formų ir kitose srityse.

• "VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, balandžio 27, šeštadienį, 
nuo 12 iki 4 vai. popiet. Brook
lyne mūsų atstovas yra Algis 
Jankauskas, tel. (718) 849-2260. 
Jis gali paimti siuntinius ir iš 
namų.

Kelionių agentūra "Vytis", 
Douglaston, NY, turi pigių 
skrydžių į Vilnių ir atgal š. m. 
balandžio ir gegužės mėnesiais. 
Žiūr. skelbimą 6-tame puslapyje.

Vysk. P. A. Baltakio, OFM, artimiausios veiklos 
kalendorius:

Balandžio 13 d. - Cambridge, MA,- Sutvirtinimo Sakramentas. 
Balandžio 14 d. - Boston, MA,- Sutvirtinimo Sakramentas.
Balandžio 16 d. - Bayonne, NJ,- Sutvirtinimo Sakramentas. 
Balandžio 21 d. - Baltimore, MD, - Sutvirtinimo Sakramentas.
Balandžio 28 d. - Lemont, IL, - Sutvirtinimo Sakramentas. 
Gegužės 22 d. - Stamford, CT, - Vysk. Basil Losten 25 m. sukaktis. 
Gegužės 27 d. - Religinės Šalpos metinis suvažiavimas.
Birželio 11 d.-liepos 31 d. - Lietuva, Latvija, Baltarusija, Suvalkų 
Trikampis, Karaliaučiaus kraštas.
Rugsėjo 22 d - Norvvood, MA, - Sutvirtinimo Sakramentas.
Rugsėjo 29 d. - Mississauga, Ont., Canada, - Sutvirtinimo Sakra
mentas.

Redakcija ....... (718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr...........(718) 827-1351

Spaustuvė ....... (718) 827-1350
Vienuolynai ... (718) 235-5962
Vyskupas ........ (718) 827-7932
Salė (kor.) .........(71B) 827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

Latviams katalikams mi
šios buvo aukojamos Pranciš
konų koplyčioje Brooklyne š. m. 
kovo 31 d., Kančios - Verbų
sekmadienį. Latviai New Yorko 
apylinkėje neturi savo bažnyčios 
ir porą kartų metuose naudojasi 
Pranciškonų koplyčia. Išpažinčių 
klausė ir mišias latviškai aukojo 
kun. V. Cukuras iš Putnam, CT. 
Po mišių Kultūros Židinyje buvo 
bendri pusryčiai.

Už a. a. Vinco Dubausko 
vėlę 6-tųjų mirties metinių pro
ga mišios bus aukojamos Pran
ciškonų koplyčioje š. m. balan
džio 2J d., šeštadienį, 10 vai. 
ryto. Mišias užprašė žmona Petrė 
Dubauskienė ir vaikai.

LB New Yorko apygardos 
"Versmės" apylinkės susirinki
mas įvyks š. m. gegužės 19 d. 1 
vai. popiet Kultūros Ždinyje. Bus 
pateikti metiniai veiklos praneši
mai ir renkama nauja apylinkės 
valdyba. Po susirinkimo 3 vai. 
popiet bus įdomus koncertas. Po 
to šokiai ir pabendravimas, (sk.)

Kur yra S! Vytis vėliava?
Baltijos universitete Pinne- 

berge (Vokietijoje) sėkmingai 
veikė akademikų skautų S! Vy
tis, turėjo savo vėliavą. Ji buvo 
atvežta į JAV ir buvo saugoma 
Chicagos skautų būstinėje. A. a. 
Apolinaras Treinys Bostone 
minėtą vėliavą pasiskolino 
skautų reikalams. Po jo mirties 
vėliava atsidūrė nežinomų as
menų žinioje Bostono apy
linkėje. Žinantieji apie minėtos 
vėliavos likimą malonėkite 
pranešti: Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Būstinė, 14911 East 
127th Street, Lemont, IL 60439. 
(sk.)

PINIGAI PERVEDAMI I 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
cargo. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (314) 436-7772. CON- 
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.).

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
54-tas KONCERTAS

Kauno mišrus choras 
LELIUMAI, 

vad. Albinas Petrauskas
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

balandžio 24 d., trečiadienį,
- Lietuviškos ir tarptautinės dainos —

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai. Įėjimo auka 10 dol.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS 
Romas Kezys, vedėjas 

Sekmadieniais WKDM*AM, 1380 AM 9 vai. ryto!

Kovo 23 d. Maironio lituanistinėje mokykloje mokytojai ir mokiniai.

lietuvių Fondas vėl parėmė Maironio lituanistinę mokyklą
Kaip kiekvienais metais, taip ir 

šiemet Lietuvių Fondo atstovė 
New Yorke Lilė Milukienė apsi
lankė Maironio lituanistinėje 
mokykloje ir kovo 23 d. mokyk
los vedėjai Audrei Lukoševičiūtei 
įteikė Lietuvių Fondo paramą šiai 
mokyklai - 1000 dol. čekį.

Maironio mokykla dabar yra 
įsikūrusi Kultūros Židinyje, pa
mokos vyksta kiekvieną šeštadie
nį. Yra užsiregistravusių 15 mo
kinių, bet nuolat ją lanko apie 
10 vaikų. Mokiniai yra įvairaus

Menas ir kugelis
Gal kiek nustebę lietuviai per

skaitė trumpą žinutę "Darbinin
ko" laikraštyje lakoniška antrašte, 
kviečiančia visus apsilankyti 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
Manhattane, NY, pasigrožėti 
menu ir paragauti visų lietuvių 
taip mėgstamo kugelio. Ne taip 
dažnai juk tūlam lietuviui Ameri
koje tenka pasigrožėti tikrai lie
tuvišku menu ir paragauti dar 
lietuviškesnio kugelio. Nors skel- 
bimėlis buvo ir nedidelis, tačiau 
tikrieji meno ir kugelio gerbėjai 
surado jį, perskaitė ir šeštadie
nį, kovo 29 d., apsilankė šioje 
parapijos salėje.

Tik įėjęs į salę akis galėjai pa
ganyti aplink salę iškabintais 
meno kūrinėliais. Čia dvasinę 
atgają galėjo gauti tiek grafikos, 
tiek akvarelės darbų gerbėjai.

Viešnagė pas dail. J. Bagdoną
Vėsi sekmadienio popietė 

Woodhaven gatvėje. Einame 
aplankyti visiems gerai žinomo 
ir pažįstamo dailininko Juozo 
Bagdono. Skambutis - ir girdime 
negreitus, laiko paženklintus 
žingsnius. O ir ko jam skubėti? 
Svečiai taip pat neskuba. Seni 
draugai ir pažįstami tikriausiai 
jau aptingę, o nauji ateina gal 
tik smalsumo vedami.

Mus pasitinka ramios, santū
rios išvaizdos žmogus. Laiptais 
kopiame į viršų, į dailininko 
studiją, kur svetingas šeiminin
kas mielai rodo savo senus ir 
naujus darbus, įrėmintus ir ne.

Darbininko skaitytojai, atsiun
tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 

amžiaus, jų lietuvių kalbos žinios 
labai skiriasi, todėl nelengva su
rasti visiems pritaikytą programą. 
Čia yra dėstoma lietuvių kalba, 
Lietuvos istorija, tautodailė, dai
nos ir papročiai ir kt. Vaikai pa
bendrauja ir netgi pažaidžia įvai
rius žaidimus.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje dėsto trys pasišventę 
mokytojai: Audrė Lukoševičiūtė, 
mokyklos vedėja, Irena Puido
kienė ir Vytas Pranckūnas. Nuo
traukoje matomi mokiniai: To

Kiek ilgiau vertė stabtelti neį
prastai įdomūs koliažai. Šį kartą 
čia savo darbų parodėlę suruošė 
trys dailininkai: Selestinas Ge
rutis iš Lietuvos (akvarelė), Lai
ma Sprangauskaitė (koliažai) ir 
Indrė Belerytė (grafika).

Ši įdomi parodėlė sutraukė 
nemažą būrį meno entuziastų. 
Matėsi nemažai jaunimo, o taip 
pat ir brandesnio amžiaus žmo
nių.

Nors New Yorke daug dailės 
galerijų, trumpalaikių parodų, 
kuriose tikrai galima rasti kuo 
pasigrožėti ir save dvasiškai 
praturtinti, tačiau kaip lietuvišką 
meną atstovauja jaunieji dai
lininkai, kūrybos pradus gavę 
Lietuvoje, kaip jie sugeba įvai
rialypėje kultūrų ir menų samp
laikoje išlikti autentiškais, savi

Kai kurie dar skleidžia malonų 
dažų kvapą. Šioje tylioje bu
veinėje nenurimsta tik Juozas 
Bagdonas. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodo keista, kad tokioj papras
toj studijoj gimsta tokie dideli 
darbai: ne tik formatu, bet ir 
turiniu. Galbūt ir dailininkas 
atrodo toks ramus todėl, kad visa 
jo nerimastinga siela persikėlusi 
į paveikslų drobes, veržte be
siveržiančias į erdves parodų sa
les. Studijoje tik maža meninin
ko kūrybos dalis. Dauguma jau 
padovanota Lietuvai! J. Bagdo
nas grįžo į Plungę, į Kauną, į 
Vilnių. Čia, New Yorke, mes 

DARBININKUI paremti aukojo
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus ar metinį kalendorių:

Po 40 dol.: Dr. Marija Že
maitienė, Leonia, NJ.

Po 30 dol.: R. Kepenis, Gro- 
ton, CT; J. Arlauskas, New Brtain, 
CT; Ona Baltutis, Chipley - Sun- 
ny Hills, FL; K. A. Vasaitis, Belts- 
vilie, MD; Elena Augulis, Pater- 
son, NJ; Dr. J. Šimaitis, Forest 
Hills Gardens, NY; Onutė Dze- 
taveckas, VVoodhaven, NY.

Po 25 dol.: VI. Audėnas, Un
ion, NJ; Lilia Petrulis, Forest Hill, 
NY; Jadvyga Vebeliūnienė, Rich
mond Hill, NY; Teresė Jakelaitis, 
VVoodhaven, NY; M. Blazaitis, 
Levvisburg, PA.

Po 20 dol.: Raimonda Kontri
mas, Mission Viejo, CA; B. Kon- 
dratas, Quaker Hill, CT; Ada 
Ustjanauskas, W. Hartford, CT; 
Irena Lukauskas, Fr. Meyers, FL; 
Kotryna Sodonis, Juno Beach, 
FL; P. Lanys, Ormond Beach, FL; 
Ed. Drukteinis, MD, So. Pasade- 

mas Dičpinigaitis, Emilija Gau- 
baitė, July Jurgėla, Marius Lu
koševičius, Ievutė Matulaitytė - 
Kunca, Gediminas Pliura, Alek
sandra Spencer, Andrius Spen- 
cer, Viktorija Spencer, Adomas 
Varnas.

Skatiname įvairiomis progomis 
aukojant, nepamiršti paremti 
Maironio lituanistinę mokyklą 
savo aukomis, nes ji yra mūsų 
lietuviško gyvenimo labai svarbi 
dalis.

L.M.

tais, buvo tikrai įdomu.
Taigi meno gerbėjai, manau, 

liko nenusivylę.
O kaip kugelis? Kugelį ir lietu

viškus koldūnus labai skaniai 
paruošė dvi šeimininkės - Laima 
Michailovich ir Birutė Palciaus- 
kas. Kugelio užteko visiems. Pa
sirodo - jam paruošti buvo su
naudota per 70 svarų bulvių. O 
bulvės buvo tarkuojamos, kaip 
ir pridera lietuviui, tik rankomis. 
Jokios technikos nebuvo panau
dota. Todėl ir buvo toks skanus. 
Juk jo ruošimui buvo įdėta daug 
triūso. Pasigrožėję menu, para
gavę lietuviško kugelio, paben
dravę su senais ir naujais 
pažįstamais, padainavę virtinę 
lietuviškų dainų, išsiskirstė visi, 
drąsiai sakysime, tikrai gerai 
pailsėję.

Nuoširdūs ačiū parodos inicia
torei ir rengėjai Auksei Trojanas.

d.a.

žiūrėjome tik vaizdajuostes apie 
parodų atidarymus. Taip pat 
vaišinomės puikiu prancūzišku 
vynu.

Maloniai leidžiamas laikas, 
deja, visada greitas. Kai išalkome, 
mūsų laukė staigmena - Bagdo
no sriuba. Tai ne kugelis, ne 
balandėliai, o nepaprasto sko
nio sriuba!

Atsisveikinome, tardami - iki 
pasimatymo parodoje, kuri įvyks 
š. m. birželio 1-2 dienomis 
Kultūros Židinyje. Ji rengiama 
dailininko 85 metų sukakties 
proga.

"Versmės" atstovės:
Albina Banienė -
Daukantas,
Irutė Puidokienė.

na, FL; L. Stukas, Teųuesta, FL; 
A. R. Siulte, VVarner Robins, GA. 
A. Garbačiauskas, Cicago, IL; Jad
vyga Damušis, Lockport, IL; Al
dona Juozavičius, Oak Lawn, IL;
J. K. Laskauskas, Baltimore, MD; 
Ve. Laukaitis, Baltimore, MD; E. 
Simanavičius, Marstons Mills, 
MA; G. J. Vėlyvis, North Adams, 
MA; P. J. Plakstis, Jr, VVorcester, 
MA; J. Steinys, VVorceser, MA; K. 
Kaspariunas, Elizabeth, NJ; Br. 
Šilas, Elizabeth, NJ; D. Svenciu- 
nas, Elizabeth, NJ; N. Girnys, 
Millstone, NJ; Kotryna Graudie- 
nė, Milltown, NJ; Reginą Za- 
loom, Ramsey, NJ; J. Rudis, 
Brooklyn, NY; Eleonora Tutinas, 
Brooklyn, NY; W. Dirma, Mastic 
Beach, NY; Dalia Vaicekauskas, 
Ossining, NY; J. . Pazemenas, 
Queens Villaga, NY; Lucia Kurku- 
lis, Rochester, NY; Pr. Leika, 
Akron, OH; A. Wishner, Lake- 
wood, OH; Olga Audėnas, Wil- 
sonville, OR; Angelą Stanaitis,

( (SKELBIMAI

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401. sk.

Ieško darbo telekomunikaci
jos inžinierius, 37, iš Lietuvos. 
Turi vizą, employment authori- 
zation, SS numerį. Gali dirbti 
telekomunikacijų srityje, staty
bose arba prekyboje. Kalba lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, 
švediškai. Skambinti (718) 956- 
1653 vakarais.

sk.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta Darbininko nr. 29, 
aukojo:

Elizabeth Navikas, 81 Wash- 
ington Avė East Hartford, CT 
06118.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 

Brooklyn, NY 11207.
Pažymėkite, kad tai jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant 
laikraščio pažymėtą jūsų prenu
meratos pasibaigimo datą EXP. 
Mieli skaitytojai nuoširdžiai pra
šomi laiku pratęsti prenumeratą 
ar sumokėti atsilikusį mokestį.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

Skelbkitės DARBININKE 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

Jūsų pageidavimai- mūsų 
rūpestis.

DARBININKAS

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims balandžio 13 d. šeštadie
nį nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. Firmos atstovas pai
ma siuntinius ir iš namų.

Houston, TX; Dr. A. V. Valiūnas, 
Reston, VA.

Po 15 dol.: J. Daniliauskas, 
Stamford, CT; A. ir D. Virkutis,
W. Hartford, CT; J. Kaspariunas, 
St. Petersburg, Fl; J. ir B. Taoras, 
St. Petersburg, FL; Magde 
Sakadauskas, Brockton, MA; Al
dona Elena Bodinga, W. Bloom- 
field, MI; Ig. Ozalas, Amsterdam, 
NY; K. Krinickas, Maspeth, NY; 
Jane Venckus, N.Y.C., NY; 
Gražina Būga, Scranton, PA.

Tęsinys sekančiame numeryje.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba DARBININKUI. Laikraščio 
ateitis priklauso nuo aukotojų 
dosnumo. Vien iš prenumeratos 
nebūtų galima išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
DARBININKO administracija

mailto:71712.107@compuserve.com
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