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- Prez. A. Brazausko rinki
minės kampanijos patarėjo JAV- 
se Simo Velonskio įsiūlytas pirk
ti lėktuvas "Jetstar - 731", skir
tas prezidento kelionėms, per 
pusantrų metų atnešė valstybei 
beveik 2 min. litų nuostolio. 
Lėktuvas priklauso "Lietuvos 
avialinijoms". Perkant lėktuvą, 
rinkos kaina buvo 1,5 min. JAV 
dol., bet S. Velonskio aplinkos 
žmonėms buvo sumokėta žy
miai daugiau - 2,289,000 dol. 
Pirkimo aplinkybes tiria Vil
niaus prokuratūra.

- Lietuvoje pirmą kartą 
lankosi pasaulinės esperan
tininkų sąjungos prezidentas 
prof. dr. Lee Chong-Yeong iš 
Pietų Korėjos. Į Lietuvą jis atvy
ko iš Olandijos miesto Roter
damo, kur yra sąjungos būstinė. 
Svečias susitiko su Seimo ir 
Vyriausybės vadovais, Vilniaus 
ir Kauno esperantininkais. UEA 
yra stambiausia pasaulyje 
tarptautinė nevyriausybinė es
perantininkų organizacija, savo, 
gretose vienijanti per 60 šalių 
nacionalines esperantininkų 
organizacijas bei keliasdešimt 
tūkstančių individualių narių iš 
120 šalių.

- Klaipėdos miesto savi
valdybėje įvyko draugijos "Liu
bekas - Klaipėda - pagalba Klai
pėdos jaunimui" ataskaitinis su
sirinkimas. Jame dalyvavo Vo
kietijos Lūbeko jaunimo sąjun
gos prie druidų ložės "Prie sep
tynių bokštų" prezidentas K. Jio- 
licas. Draugija veikia nuo 1994 
m. Jos tikslas - paremti aktyvų 
Klaipėdos jaunimą, siekiantį 
tobulinti savo profesines žinias, 
kelti kvalifikaciją, prisidėti prie 
demokratiškos visuomenės kūri
mo, stiprinti giminingų Klai
pėdos ir Lūbeko miestų drau
giškus ryšius.

- Šakiuose pradėjo veikti 
"Comliet" mobiliojo ryšio sto
tis. Per iškilmingą jos prista
tymą buvo taikomos nuolaidos 
norintiems įsigyti mobilaus 
ryšio telefono aparatus, kurie 
greitai ir nemokamai būtų 
įjungti į NMT 450 modifikaci
jos tinklą. Nuolaida pasinaudo
ti pareiškė norą 25 abonentai.

- Panevėžio jaunųjų gam
tininkų centre įkurta "Žaliosios 
girios" draugija. Tai pirmoji to
kia draugija Panevėžio zonoje, 
žadanti pasišvęsti "iš sudužusio 
pasaulio šukių sulipdyti pasaulio 
medį, kuris taptų mūsų na
mais". 37 pačių įvairiausių pro
fesijų atstovai aptarė draugijos 
veiklos programą. Pagrindiniai 
jos uždaviniai - visuomenės in
formavimas, ekologinis švieti
mas, dvasinis tobulėjimas ir 
mokymasis.

- Lietuvos bankas į apy
vartą išleido naują kolekcinę 50 
litų monetą, skirtą Atlantos 
olimpinėms žaidynėms. Mone
tos pardavimo kaina 80 litų. 
Autorius G.Paulauskis.

- Lietuvoje pažymimos Baž
nyčios bei mokslo veikėjo Palai
mintojo Jurgio Matulaičo 125 - 
osios gimimo metinės. Ta pro
ga Lietuvos Mokslų Akademijos 
bibliotekoje atidaryta paroda.

- Kauno ir Kretingos apy
linkėse rasta radioaktyvaus me
talo. Gyventojai prašomi pa
vojingas medžiagas perduoti 
policijai. Kretingos policija spė
ja, kad metalas iš Rusijos.

NELEGALIŲ MIGRANTŲ PAVOJUS LIETUVAI
Dr. Algimantas Kabaila
Specialiai "Darbininkui" iš Australijos
Mūsų tėvynė, Lietuva, lyg per 

stebuklą su Dievo palaima išlindo 
iš sovietinio maišo ir vėl tapo ne
priklausoma valstybe. Betgi Lietu
vai pavojų, nuo kurių reikia gin
tis, netrūksta ir vis iškyla naujų. 
Štai balandžio 11d. "Lietuvos Ai
das" rašo: "Artėja nelegalių mi
grantų antplūdis. (...) Orams atši
lus per Lietuvą gali plūsti nele
galių migrantų srautas. (...) Šiuo 
metu Lietuvoje yra 231 nelegalus 
migrantas."

Betgi tai tik piramidės pati 
viršūnėlė. Nelegalūs migrantai yra 
iš Kinijos, Indijos, Šri Lankos, Af
ganistano ir 1.1. Cituoju "Lietuvos 
aidą": "Pagrindinės susitelkimo vie
tos NVS šalyse yra trys: Pamaskvėje 
gyvena 2 min., Minsko priemies
čiuose - 330 tūkst., o Kijeve - 600 
tūkst. Svarbiausia daugelio mi
grantų kelionės kryptis - Lietuvos- 
Baltarusijos pasienis. Pasiekę Lie
tuvą, jie vyksta arba į Klaipėdą, iš 
kurios mėgina prasiskverbti į Skan
dinaviją, arba į Lazdijus, iš ten - į 
Vokietiją.

Vien 1995 m. į Švediją įvairiau
siais keliais pateko daugiau kaip 4 
tūkst. migrantų. Pasak šios šalies

Illinois gubernatorius Jim Edgar 
neseniai parėmė parodą "Tribute 
to Ethnic Women's Organizations" 
Jamęs R. Thompson centre Chi- 
cagoje. Parodą jau aplankė virš

Iš kairės į dešinę: Margi Maukus, gubernatorius Jim Edgar, jo žmona Brenda Edgar ir 
Olga Landom.

ŽEME UŽSIENIEČIAMS: PARDUOTI AR NEPARDUOTI
Rimantas Varnauskas

Specialiai "Darbininkui" iš Vilniaus 
Lietuvoje vėl pradėti rinkti para

šai referendumui rengti.
Šį^kartą iniciatyvos ėmėsi Tau

tos pažangos judėjimas, kuris, iš 
esmės, garsėjo aktyviu bendradar
biavimu su valdančiąja LDDP ir 
neteisėtu Karininkų Ramovės pri
vatizavimu Kaune. Referendume, 
kuris greičiausiai įvyktų kartu su 
Seimo rinkimais rudenį, bus ban
doma išsiaiškinti "valstybei ir tau
tai svarbus klausimas - ar žemė 
nuosavybės teise gali priklausyti ir 
užsienio valstybių piliečiams, juri
diniams asmenims ir tarptau
tinėms organizacijoms". Rolandas 
Paulauskas, vienas iš 5 TPJ lyderių 
ir kontroversiškos LTV laidos "Kas 
geresnio, premjere?" vedėjų (at
statydinus A. Šleževičių, laida nu
traukta), teigia, kad priėmus kon
stitucijos 47-ojo straipsnio pa
pildymą "lietuviai būsią išstumti 
iš Vilniaus, Klaipėdos ir rekrea

pareigūnų, pusė keliautojų atvy
ko nenustatytu būdu, daugumą 
sunku net identifikuoti, nes jie 
sunaikina visus turimus doku
mentus.

Pasak S. Stančiko [pasienio 
policijos vyriausiojo komisaro], 
visi nelegalūs migrantai į Lie
tuvą traukia tik per Baltarusijos 
pasienį. Iš 650 km šio pasienio 
pats pavojingiausias yra 200 km 
Mickūnų-Dieveniškių-Šalčinin- 
kų ruožas. Įtempta padėtis ir 
Kapčiamiesčio poste. (...) Su Bal
tarusija pernai dar sekėsi susi
tarti, ir nelegalūs migrantai bū
davo grąžinami atgal. Tačiau 
šiemet jų grąžinimo klausimus 
spręsti vis sunkiau, sakė pasie
nio policijos vadovas. [Be to] 
Baltarusijos ir Lietuvos pasie
nyje telkiasi Rusijos spec.tar
nybų personalas. Po susitarimu 
su Rusija Baltarusijos pasie
niečiai savo valstybės sieną su 
Lietuva saugo ne vieni. S. Stan
čikas minėjo, kad Rusijos spe
cialiosios tarnybos tarp Balta
rusijos pasieniečių infiltravo 
žvalgus, kurie neva teikia savo 
kolegoms baltarusiams huma

PARODA ČIKAGOJE
15,000 žmonių. Joje buvo gali
ma pamatyti virš 50 tautybių 
kultūros pavyzdžius ir gauti 
informaciją apie labdaringus 
darbus, kuriuos atlieka tų tau

cinių (poilsio) zonų į rezerva
tus, kuriuose, kaip ir Amerikos 
indėnams, bus leidžiama tik pa
šokti ir vėliavėlėmis pamosuo
ti". Kaip žinia, Seimas pirmuo
ju balsavimu ženklia balsų per
svara pritarė konstitucijos pa
taisai, nors iki to ir Seime, ir vi
suomenėje plačiai sklandė nuo
monės, kad šia pataisa pasinau
dos (kaip ir privatizavimu) mafi
ja ir nupirks paskutinį turtą - 
žemę, kad lietuviai taps tur
tingesnių užsieniečių tarnais, 
kad žemę nupirks "naujieji" ru
sai ir bus taip, kaip žydai pa
darė su Palestina, kad nė viena 
partija savo rinkimų progra
mose nebuvo įrašiusi nuostatų 
apie žemės pardavimą užsie
niečiams.

Kaip nebūtų keista, bet nei 
viena prieš konstitucijos pataisą 
pasisakančių partijų (tautinin
kai, demokratai ir LDDP agra- 

nitarinę ir kitokią pagalbą. Ko
misaro teigimu, Lietuvos ir Bal
tarusijos sieną reikia traktuoti 
kaip sieną su Rusija. Neatmeta
ma galimybė, kad tokia Rusijos 
pasieniečių pagalba gudams pa
lengvina ir nelegalių migrantų 
gabenimą" (citatos pabaiga).

Taigi pavojus konkretus, bet 
vėl cituoju iš to paties balandžio 
11-tos "Lietuvos Aido": "Siena 
su Baltarusija nedemarkuota, 
miškuose ir laukuose neatlikti 
ženklinimo darbai, todėl sunku 
įrodyti, kur siena pereita".

Norisi paklausti ir pono ko
misaro, ir pono buvusio Minis
tro pirmininko bei Prezidento 
Algirdo Brazausko - tai ką, po
nai, iki šiol darėt, jei miškuose 
ir laukuose dar "neatlikti ženk
linimo darbai"? Manytum, kad 
atsikūrusioje valstybėje vienas 
iš pirmųjų uždaviniu būtų kuo 
tiksliausias ir aiškiausias sienų 
ženklinimas bei jų apsauga - jei 
ne nuo didelio ir stipriai gink
luoto užpuoliko, tai bent nuo 
kontrabandininkų bei nelegalių 
perėjūnų.

(nukelta į 2 psl.) 

tybių moterys. Gubernatorius 
ypač pagyrė Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus darbuotojas, 
už jų atsidavimą puoselėjant lie
tuvių tautos paveldą bei kultūrą.

rininkai) formaliai nėra prieš 
vadinamąjį "ėjimą" į Europos 
Sąjungą, tačiau asociacijos su
tarties su Lietuva 44 straipsnį, 
kuriame teigiama, jog "Lietuvo
je esantys ES bendrovių padali
niai ir filialai nuo šios sutarties 
įsigaliojimo momento turi teisę 
įsigyti, naudoti, nuomoti bei 
parduoti nekilnojamą turtą, o 
gamtinius išteklius, žemės ūkio 
paskirties žemę ir miškus - nuo
moti, kai tai yra tiesiogiai būti
na vykdyti ūkinę veiklą, kuriai 
jie yra įsteigti", supranta savitai. 
Euroskeptikų ar pesimistų many
mu, visiškai pakanka žemę nuo
moti 99 metams. ES neužtikrins 
ir svarbaus Lietuvai politinio ar 
karinio saugumo, nes tai ne 
gynybinė organizacija. Tarkime, 
tautininkai siūlo geriau greičiau 
stoti į NATO. Buvęs ekonomi
kos ministras J. Veselka irgi bal- 

(nukelta į 2 psl.)

Už Lietuvos laisvę. R. Pozerskio nuotrauka

VILNIUJE PROTESTUOJAMA 
PRIEŠ SKURDĄ IR SKURDINTOJUS
Vilnius, balandžio 18 d. Prieš 

vidurdienį Katedros aikštėje šimtai 
žmonių susirinko dalyvauti akci
joje "Prieš skurdą ir skurdinto- 
jus".

Pasak organizatorių, žmonės 
protestavo dėl žlungančios pra
monės, didėjančios bedarbystės, 
mažų atlyginimų ir pensijų, dėl 
katastrofiškos padėties žemės 
ūkyje, energetikoje, bankuose ir 
teisėsaugos sistemoje.

Akcijos organizatoriai paskelbė 
reikalausią, "kad valdžios instituci
jos, nesugebančios suaktyvinti 
pramonės ir verslo, nepajėgian
čios užkirsti kelio nusikalstamu
mo augimui bei neužtikrinančios 
bent minimalaus pragyvenimo 
lygio, atsistatydintų, o nusikaltę 
pareigūnai būtų teisiami".

Nuo Katedros aikštės eisena su 
plakatais Gedimino prospektu ėjo 
link Seimo rūmų. Akcija turėjo 
baigtis Seimo rūmų apsupimu, 
tačiau dalyviai prieš 15 vai. ėmė 
veržtis į rūmus, reikalaudami pre
zidento Algirdo Brazausko atsi
statydinimo. Jie apsupo rūmus ir 
mėgino veržtis pro visus įėjimus. 
Dalis Seimo apsaugos tvorelių 
nustumtos, o policija prispausta 
prie įėjimų į parlamento pastatą.

6 mitingo organizacinio komite
to atstovai 15 vai. 45 min. susiti
ko su Seimo pirmininku Česlovu 
Juršėnu. Prieš susitikimą vienas 
mitingo iniciatorių Seimo narys 
Kazimieras Uoka sakė, kad bus 
reikalaujama Č. Juršėno atsistaty
dinimo "šiandien pat".

Pasak jo, tai reikalavimas "mak- 
simum", o nuo reikalavimo su
rengti pirmalaikius parlamento

K. UOKA NORĖTŲ, KAD KAS 
NORS SUSIDEGINTŲ

Vilnius, balandžio 17 d. Seimo 
narys tautininkas Kazimieras 
Uoka ragina ką nors pakartoti 
Romo Kalantos žygį, nes nežino, 
"kaip kitaip kovoti su valdančiųjų 
cinizmu".

Kalbėdamas tiesioginėje Lietu

LDDP GRETOS RETĖJA
Krašto apsaugos ministras Li

nas Linkevičius pareiškė, kad iš
stoja iš LDDP, nes nebemato 
prasmės dalyvauti partijoje, už 
kurią rinkimuose pats nebalsuotų. 
Pasak ministro, partijoje vis didė
ja LDDP pirmininko pavaduotojo 
Justino Karoso įtaka, o "raciona
liai mąstantys žmonės sudaro 
mažumą".

Valdančiosios LDDP laikinasis 
pirmininkas Česlovas Juršėnas ka
tegoriškai nusiteikęs:" Jis [Linke
vičius] turi rašyti atsistatydinimo 
pareiškimą, o jei nerašys - rasim 
priemonių". Seimo pirmininkas,

LIETUVIS KETINA TAPTI KOLUMBIJOS 
PREZIDENTU

"Gallup" duomenimis, didžiuo
siuose Kolumbijos miestuose 69 
% gyventojų palankiai vertina 
Bogotos merą, matematiką ir filo
sofą Antaną Mockų, kuris sutiktų 

rinkimus liepos 6-ąją akcijos or
ganizatoriai ketina nesitraukti. 
Mitinguotojai taip pat blokavo 
ir klibino metalinius vartus, 
skiriančius Gedimino prospek
tą nuo Seimo rūmų kiemo. Pro 
šiuos vartus, kurie pakeitė so
vietų agresijos metais stovėju
sias barikadas, apie 15 vai. 30 
min. turėjo atvykti Čekijos pre
zidentas Vaclavas Havelas.

Tačiau dėl mitingo jo spau
dos konferencija perkelta į Sve
čių namus Latvių gatvėje, o at
sisveikinimo sn Čekijos prezi
dentu ceremonija iš Seimo bei 
prezidentūros kiemo į Vilniaus 
aerouostą, kur patiesti raudoni 
kilimai ir išrikiuota garbės sar
gybos kuopa. Būriai mitingo 
dalyvių prie Seimo skandavo, 
jog prezidentas neįvykdė savo 
pažadų. Mitinguotojų plakatai 
skelbia: "Esame nuskurdinti, pa
žeminti, apvogti ir išprievartau
ti".

Prie parlamento sutelkta daug 
policijos.

Su mitinguotojais susitiko Sei
mo narys Centro sąjungos pir
mininkas Romualdas Ozolas, 
kuriam buvo perduotas pagei
davimas susitikti su parlamen
to pirmininku Česlovu Juršėnu.

Viena pagyvenusi akcijos da
lyvė nualpo ir buvo išgabenta 
"Greitosios pagalbos" automo
biliu.

Mitingo prieš skurdą ir skur
dinto jus organizacinio komite
to atstovai liko nepatenkinti 
susitikimu su Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu.

(nukelta į 2 psl.) 

vos radijo laidoje, K. Uoka prog
nozavo, kad netrukus dešimtys 
tūkstančių lietuviu pradės mirti 
badu. "Jau septinti nepriklauso
mybės metai, o mes šitaip skurs
tam", sakė jis.

AGEP

kuris neturi įgaliojimų keisti 
vyriausybės narius, nepaaiški
no, kokiais būdais ketina pasiek
ti ministro nušalinimo. "LDDP 
priemonių turi įvairių, kurių aš 
jums nešifruosiu. Aš jas išdėsty
siu tam, kam priklauso", pa
reiškė žurnalistams Juršėnas.

Pagal Konstituciją, ministrus 
skiria ir atleidžia prezidentas 
premjero teikimu. Premjeras 
Mindaugas Stankevičius yra 
LDDP narys, o nepartinis pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
anksčiau jai vadovavo.

AGEP

kelti savo kandidatūrą į prezi
dentus, jei dabartinis Kolumbi
jos prezidentas dėl korupcijos 
būtų priverstas atsistatydinti.

AGEP
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Nelegalių migrantų pavojus Lietuvai
(atkelta iš 1 psl.)
Peršasi išvada, kad Lietuvos 

dabartiniams valdovams nerūpi 
valstybės saugumas, taigi nerūpi 
ir pati valstybė. Visi daug gir
dime apie Lietuvos visai supran
tamą ir remtiną norą įstoti į 
NATO. Tai iš tiesų labai svarbu, 
siekiant apsaugoti Lietuvą nuo 
išorinių užpuolikų. Betgi norint 
rasti sąjungininkų, reikia ir pači
am tapti tinkamu sąjungininku. 
Kęstutis Girnius kovo 26 d. "Gar
se" meta iššūkį: "Ar NATO galės 
rimtai žiūrėti į šalį, kurios šauk
tiniai per tarnybos laiką iššauna 
tik devynis kartus?"

Manyčiau, kad galima atsaky
ti: ne. Iš Lietuvos išgirstame 
nusiskundimų, kad Lietuva ir

taip vargingai gyvena, kad nėra 
pinigų tokiems "liuksusams", 
kaip kareivių šaudymo pratybos. 
Taip tai taip. Betgi šovinių 
užtenka šaudyti užtvertus ir 
medžioklei atpenėtus stumbrus. 
Užtenka ir pinigų liuksusiniams 
automobiliams, prezidentiniams 
lėktuvams ir į pilaites panaši
ems naujiems naujųjų ponų na
mams. Tai tik dalinis atsakymas, 
kad kraštas per daug neturtin
gas. Dar yra ir prioritetų klau
simas. Gi dabartinei LDDP val
džiai krašto gynyba aiškiai netu
ri pakankamai aukšto prioriteto.

Turime daug potencialių kan
didatų į Lietuvos prezidentus, 
bent kelis jų ir iš JAV-jų. Laikas 
juos paklausti, kaip jie užtikrins

Lietuvos saugumą nuo užpuoli
kų, ką jie darys, kad sienos būtų 
tinkamai paženklintos ir apsau
gotos. Ne tik nuo dabartinio artė
jančio srauto nelegalių migrantų, 
bet ir to srauto, kuris nebaigia
ma versme atsivertų iš pačios 
Rusijos, jei Lietuvoje gyvenimo 
lygis pakiltų, o Rusijoje įsigalėtų 
komunistai.

O Lietuvoje gyvenimo lygis 
pakils - tai tik laiko klausimas. 
Gi Rusijai tikrai gresia grįžimas į 
komunizmą ar į nacional-komu- 
nizmą.

Ponai kandidatai į Lietuvos 
vadovus, koks jūsų atsakymas į 
šias problemas?

Pokalbis Valstybės departamente
Balandžio 1 d. JAV Valstybės 

departamente įvyko Baltijos val
stybių, Centrinės ir Rytų Euro
pos etninių organizacijų atstovų 
pokalbis su Valstybės sekreto
riaus pavaduotoju Strobe Tal- 
bott, dalyvaujant Valstybės sek
retoriaus asistentui John Korn- 
blum, NVS reikalų direktoriui 
John Herbst ir jų padėjėjams.

Pokalbyje buvo diskutuojami 
NATO plėtimo, paramos Balti
jos valstybėms ir galimos Rusi

jos grėsmės savo kaimynams 
klausimai.

Atsakydami į delegacijų atsto
vų pareiškimus ir paklausimus, 
aukštieji Valstybės departamen
to pareigūnai užtikrino, kad NA
TO plėtimo planas paruoštas ir 
kad Baltijos valstybės NATO plė
timo strategijoje yra integrali pla
no dalis. Jos jokiu būdu nėra pa
liktos kur nors užribyje. Jie ypač 
išskyrė Estiją, kuri esanti pada
riusi žymią pažangą politiniame

ir ekonominiame išsivystyme, ir 
sakė, kad į tokią pažangą bus 
atsižvelgta prieš priimant kon
krečius sprendimus dėl NATO 
plėtimo. Ponas Talbott užtikrino, 
kad Amerikos valdžios atstovai 
Rusiją yra labai aiškiai informa
vę apie savo nusistatymus NATO 
plėtimo reikalu.

Amerikos valdžios atstovai šio 
pokalbio metu pabrėžė, kad 
priėmimas į NATO nevyks geo
grafinio susigrupavimo pagrin-

ŽEME UŽSIENIEČIAMS: PARDUOTI AR NEPARDUOTI
(atkelta iš 1 psl.)
savo prieš pataisą todėl, kad ši 

diskriminuoja didžiausią preky
binę Lietuvos partnerę Rusiją 
(įstatymas leidžia pirkti žemę tik 
ES, NATO ir 6-24 grupės šalių 
fiziniams ir juridiniams asme
nims). Vis tik eurooptimistų atsi
rado daugiau. Čia gal ir ne 
paskutinį vaidmenį suvaidino 
plačios diskusijos įvairiuose TV 
kanaluose, įvairiausias nuomo
nes apie porą savaičių spausdi
no LA dienraštis. Viename iš

straipsnių ambasadorius Česlo
vas Stankevičius teigė, kad jei 
Konstitucijos pataisa nebus pri
imta, tai Lietuva atsiskirs nuo 
Vidurio Europos. Vakaruose ji 
bus traktuojama kaip NVS re
spublikos. Izoliuodama save nuo 
Europos, Lietuva praras galimy
bę užtikrinti savo saugumą. Tie, 
kas kalba, kad galima atsiriboti 
nuo ES, bet įstoti į NATO, arba 
labai klysta, arba tyčia kalba 
netiesą. Č. Stankevičiaus many
mu, šie procesai neatskiriami.

Atsiribodami nuo Vakarų, lik
tume vienų vieni su Rytais.

Neseniai prof. K. Antanavičiaus 
rengtas referendumas dėl mis
tinio Valstybės Tribunolo žlugo, 
nes nebuvo surinkta pakanka
mai parašų. Abejojama, kad tai 
pavyks padaryti ir Tautos 
pažangos judėjimui. Žmonės po 
truputį nustoja tikėti netikrais 
pranašais. Be to, net jeigu parašai 
ir būtų surinkti, tai referendu
mas netektų prasmės, jei Seimas 
birželio mėnesį sėkmingai pra-

Vilniaus Kalvarijos. V. Kapočiaus nuotrauka

du, bet kiekviena valstybė bus 
įvertinta individualiai, atsi
žvelgiant į jos pajėgumą inte
gruotis į NATO struktūrą ir į 
gynybos strategiją.

Valstybės, kurios dar nėra 
NATO narės, bet dalyvauja "Tai
kos palaikymo" junginiuose, ir 
toliau gaus Amerikos paramą. 
Ta parama bus didinama, artė
jant prisijungimo prie NATO 
laikui. Nors ir nėra nustatyti 
prisijungimo terminai, bet 
judėjimas ta linkme akivaizdžiai 
vyksta.

JAV Valstybės departamento 
atstovai tvirtino, kad Rusijos 
politikų pareiškimai ir valdžios 
organų veiksmai, kelią grėsmę 
kaimynams, nelieka Amerikos 
nepastebėti. Amerika tyliai at
siliepia ekonominėmis, politinė
mis, diplomatinėmis ir užsienio 
paramos programomis ir politi
niais pareiškimais.

Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas dėkojo etninių orga
nizacijų koalicijai už NATO plėti
mo politikos rėmimą ir prašė 
įtaigoti JAV Senatą, kad taip pat 
tą politiką remtų. Jis taip pat 
pranešė, kad birželio mėnesį 
įvyks NATO valstybių užsienio 
reikalų ministrų konferencija, ir 
pakvietė tos koalicijos atstovus 
po konferencijos vėl su juo su
sitikti.

Juozas Kojelis

balsuotų antrą kartą.
Tokia yra vidinė Lietuvos rea

lybė. Lietuvos perspektyva "eu
ropinės ir transatlantinės inte
gracijos procese" kur kas komp- 
likuotesnė. Vilniuje viešėjęs Eu
ropos Parlamento pirmininkas 
Klaus Haensch Lietuvos būsimą 
narystę ES vertino labai ab
strakčiai ir atsargiai. Ką jau be
kalbėti apie D. Hurd pasisaky
mus dėl NATO. Tiesą sakant, dėl 
to stebėtis nėra ko. "Europietiš
kai" dirba, iš esmės, tik dvi Lie
tuvos ministerijos - Užsienio 
reikalų ir Krašto apsaugos. Ir tai 
su didelėmis išlygomis. URM ne 
vieną kartą yra kaltinta per dide
liu nuolaidžiavimu Rusijos pre
tenzijoms. Tereikia prisiminti vėl 
atsinaujinusias kalbas jau apie 
eksteritorinį tranzito koridorių 
per Lenkiją ar (greičiausiai) Lie
tuvą. Krašto apsauga gerą tarp
tautinį prestižą palaiko tik taik- 
darių būrių dėka. O kariuomenės 
padėtis savoje šalyje daugiau nei 
apverktina.

Lietuvos narystė ES artimiau
siu dešimtmečiu vargu ar įma
noma dėl nekontroliuojamos 
padėties finansų srityje, be in
vesticijų pridususioje pramonėje, 
iš esmės arklių traukiamos 
žemdirbystės. Šį sąrašą galima 
tęsti.

Daugelis su viltimi laukia 
rinkimų. (Apie naujuosius Lietu
vos "gelbėtojus" kitą kartą).

Skurdas, neviltis, eilės bankų bankrotai, vyriausybės 
nenoras ar nesugebėjimas spręsti Lietuvos žmonių socia
lines problemas išvedė į gatves Lietuvos žmones, kurie 
reikalauja vyriausybės ir prezidento atsistatydinimo, 
perduodant valdžią tiems, kurie išvestų Lietuvą iš skurs- 
tančiųjų gretų.___________________________ V. Kapočiaus nuotr.

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.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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 ANDRIUŠIO 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 SŪNŪS 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 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

Teatrinis gyvenimas Panevėžyje
Panevėžys, kaip ir kiti Lietu

vos miestai, grumiasi su dau
gybe problemų. Tačiau tai ne
nustelbė teatrinio gyvenimo, 
kuris dabar verda. Panevėžiečiai, 
atrodo, yra užsikrėtę "premjerų 
liga" - su malonumu lankosi se
nuose spektakliuose ir nekan
traudami laukia naujų.

Kovo 17 d. numatyta A. Lands
bergio pjesės "Idioto pasaka" 
premjera buvo trumpam atidėta 
dėl neužbaigto mažosios J. Mil
tinio dramos teatro remonte. 
Salėje keliamos lubos, žiūrovų 
vietos keičiamos vietomis su sce
na. Tai daroma ryšium su 
režisieriaus Sauliaus Varno ori
ginalia pjesės interpretacija, ypa
tinga spektaklio scenografija. 
Premjerą pristabdė ir kitos, 
"žemiškesnės", kliūtys: sakoma, 
kad scenovaizdžio kūrėjai te

belaukia kažkokios ypatingos 
rūšies aksomo, kuris šiuo metu 
jau yra pakeliui iš Jungtinių Ar
abų Emiratų.

Premjeros belaukiant, žymusis 
aktorius Donatas Banionis su 
sūnumi spėjo labai greitai pasta
tyti E. Thompson'o pjesę "Prie 
auksinio ežero". Panevėžiečiai 
bematant pamilo šį "nuostabų" 
spektaklį ir jame gausiai lankosi. 
(Amerikoje šią pjesę, "On Gold- 
en Pond", pastatytą Broadway ir 
vėliau perkeltą į ekraną, ypač 
išgarsino aktorių Hume'o Cro- 
nyn'o ir Jessicos Tandy vaidy
ba.- Red.)

Be Banionio spektaklio, kovo 
mėnesį J. Miltinio teatre buvo 
rodomi šie veikalai: F. Kafka, 
"Procesas"; A. Strindberg, "Sap
nas"; W. Hauf - M. Urbaitis, "Šal
toji širdis"; S. Witkiewicz,

"Mažame dvarely"; H. Ibsen "Mo
teris iš jūros"; A. Suchovo - Koby- 
lin, "Tarelkino mirtis"; S. Bec- 
kett, "Laimingos dienos"; J. B. 
Moliere, "Miestelėnas - bajoras"; 
V. Kupšys, "Išgelbėkit kengūri- 
ninką"; A. Čechov, "Ivanovas"; 
F. Dūrrenmatt, "Meteoras"; U. 
Widmer, "Žanmeras - amžiaus 
šnipas"; P. Hachs, "Vargšas rite
ris"; N. Simon, "Paskutinysis iš 
aistros kamuojamų meilužių".

Teatro meninis vadovas - Sau
lius Varnas. Kiti režisieriai: V. 
Mazūras, V. Pranulis, R. Terasas, 
V. Kupšys, E. Macevičius, a. a. G. 
Gabrėnas ir P. Stoičev (svečias iš 
Bulgarijos).

(Tokio teatro ir tokios reper- 
tuarinės įvairybės Panevėžiui 
galėtų pavydėti daugelis dešimtį 
sykių didesnių JAV miestų.)

Panevėžietė

VILNIUJE 
PROTESTUOJAMA 
PRIEŠ SKURDĄ
IR SKURDINTOJUS

(atkelta iš 1 psl.)
"Jūs mums nieko nepasakėt, ir 

mes nežinome, ką perduoti žmo
nėms", sakė 6 atstovų delegaci
ja, pasibaigus susitikimui.

Po susitikimo su Seimo pir
mininku protesto organizacinio 
komiteto atstovai paskelbė mi
tinguotojams, kad penkiems jų 
atstovams leista dalyvauti ba
landžio 23 d. Seimo posėdyje, 
kai bus svarstomas nutarimo dėl 
pirmalaikių Seimo rinkimų pro
jektas.

Nuo aršiausiai nusiteikusių 
mitinguotojų nukentėjo keli po
litikai - Lietuvos laisvės lygos 
lyderis Antanas Terleckas, ku
riam "vis dar skauda koja", ir 
Seimo LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojas Justinas Karosas, 
kuris sakė patyręs didesnę "mo
ralinę skriaudą".

AGEP

K

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289- 

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO

AvrJLlN 1 LKA
»< LĖKTUVAI
s* LAIVAI (CRUISES) 

TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI

=< NUOMOJAMOS MAŠINOS
x VIEŠBUČIAI

ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ 

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL.: 718423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718423 - 3979
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Gegužės pirmoji
Gegužės mėnuo tuose kraštuose, kuriuose keturi metų laikai - 

pavasaris, vasara, ruduo ir žiema - ryškiau išsiskiria ir periodiškai 
keičiasi, yra vienas iš gražiausių ir švelniausių. Po žiemos šalčių 
atbundanti gamta, besipuošdama gležnais įvairiaspalviais žiedais, 
savo gaivumu ir grožiu smelkiasi į žmogaus širdį ir jausmus. 
Jausmai stipriau sudilgsta, širdis smarkiau suplaka. Gaji gamtos 
gyvybė žmones išjudina ir džiugina. Taip buvo nuo senų laikų, taip 
yra ir dabar, nes žmogus savo žemiškąja prigimtimi yra įkabintas į 
besikeičiantį gamtos ritmą.

Gamtos ritmui žmonės nebuvo ir negali būti abejingi, kadangi jis 
pagauna juos ir neša, it upės srovė. Dėl to įvairiais laikais bei 
įvairiuose kraštuose pasireiškia ir įvairūs papročiai, kuriais žmonės 
ženklina ir parodo savo reagavimą į gamtos kaitą. Ypač pavasaris ir 
ruduo turi įvairių spalvingų papročių, atsiliepiančių į gamtos pabu
dimą žiedais ir vėliau tų žiedų sunokimą vaisiais. Taip dar žiloje 
senovėje yra atsiradusios būdingos pavasario vainikų ir rudens 
derliaus šventės.

Pavasario šventės, vainikuotos gegužės žiedais, yra gerai žinomos 
dar iš ikikrikščioniškų laikų. Antai senovės romėnai kone visą 
mėnesį - nuo balandžio 8 iki gegužės 3 - šventė savo floralijas - 
deivės Floros (Gėlės) garbinimą žaidimais, šokiais ir krykštavimu 
gamtoje. Tuo tarpu senieji keltai, gyvenę Europos vakaruose, dau
giau džiūgavo dėl grįžtančios saulės, pažymėdami tai gamtoje 
kūrenamais ugniakurais. Su tomis šventėmis buvo sulipę papročiai, 
kurie pažeisdavo žmonių dorą, pasidavus nevaldomam prasiveržimui 
jausmų ir jautulių, sužadintų bundančios gyvybės ir minios siautu
lio lepioje, gležnoje gamtoje. Krikščionybė, siekdama tuos papro
čius taisyti ir sutaurinti, pabrėžė dvasinį džiaugsmą, ateinantį iš 
santūrumo ir skaistumo. Krikščionybė iškėlė dieviško nekaltumo 
idealą. Gegužės mėnuo su laiku virto Marijos garbinimo ypatinguo
ju mėnesiu, kurį taip gerai dar prisimename iš lietuviškojo kaimo 
ar gegužinių pamaldų bažnyčiose.

Katalikų Bažnyčia mūsų laikais žengė dar vieną žingsnį, norė
dama suteikti gilesnę prasmę ir Gegužės Pirmosios šventei, kuri yra 
vadinama pasaulio darbininkų vienybės, solidarumo švente. Ją 
sąlygojo ne gamtiškasis, bet socialinis pabudimas, kai nuo 19-ojo 
amžiaus pabaigos sustiprėjo darbininkų judėjimas už darbo val
andų sutrumpinimą ir darbo sąlygų pagerinimą. Toji mintis kilo 
Amerikoje, pradėjus čia kovą už 8 valandų darbo dieną, bet sąjūdis 
labiau įsisiūbavo Europoje. Amerika jau turėjo šventę pagerbti 
darbui ir darbininkui - rudeninę Darbo šventę. Amerikoje ir so
cialiniai darbininkų reikalai buvo anksčiau sutvarkyti. Europoje jie 
kėlė nerimą ir drumstį. Gegužės Pirmoji buvo paversta darbininkų 
nelabui, nes niekur kitur šiuo metu nėra tokio darbininkų laisvės 
susiaurinimo ir pažeminimo, kaip komunistinėje Rusijoje. Gegužės 
Pirmoji dabar komunistų yra paversta grynai propagandine jų 
diena. Katalikų Bažnyčia šią dieną visų tikinčiųjų mintis ir širdis 
nukreipia į šv. Juozapą, kaip idealų darbininką, kuris savo darbą 
derino su giliu tikėjimu.

Vilniaus styginis kvartetas 
Los Angeles, CA

Š.m. vasario 2 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje koncertavo 
garsusis Vilniaus styginis kvarte
tas, kuris aplankęs su koncertais 
apie 30 valstybių, pirmą kartą 
atvyko į JAV ir Kanadą.

1978 m. Luxemburgo laikraštis 
"Luxemburger Wort" rašė: "Nuos
tabus Vilniaus styginio kvarteto 
vakaras mus įtikino, kad pasau
lyje garsiųjų kvartetų sąrašas 
anaiptol nėra baigtas. Mūsų ma
nymu, muzikai iš Vilniaus jam 
priklauso".

Koncerto pradžioje buvo prista
tyti: pirmas smuikas - kvarteto 
vadovė Audronė Vainiūnaitė, 
antras smuikas - Petras Kunca, 
altas - Audronė Pšibilskienė, vio
lončelė - Augustinas Vasiliauskas. 
Visi baigę aukštuosius muzikos 
mokslus Vilniuje, tobulinęsi Mas
kvoje, šiuo metu profesoriauja 
Lietuvos Muzikos Akademijoje, 
Vilniuje.

Pirmoji koncerto dalis buvo 
skirta M. K. Čiurlioniui (1875 - 
1911), J. Naujaliui (1869 - 1934), 
J. Gruodžiui (1884 - 1948) ir K. 
Vasiliauskaitei.

Pradžioje buvo atliktas M. K. 
Čiurlionio kvartetas c-moll, po 
kurio sekė lyrinio pobūdžio J. 
Naujalio "Svajonė". Tobulai išvys
tytas kvarteto tonas, dinamika ir 
interpretacija šią nepretenzingą 

Naujalio kompoziciją pavertė 
klausytojo svajone dažniau iš
girsti tokio grožio muziką.

Muzikos kritikas Charles 
Ward "Houston Chronicle" (va
sario 1 d.) rašė: "Jeigu Houston 
simfoninės muzikos dirigento 
Christoph Eschenbach'o or
kestro styginių grupė galėtų gro
ti kaip Vilniaus kvartetas, tai 
Mahler'io penktos simfonijos 
garsusis Adagietto būtų nepa
prastai gražus klausytojams".

Toliau sekė kompozitorės K. 
Vasiliauskaitės trys liaudies dai
nos, pritaikytos styginiam kvar
tetui ir palikusios klausytojams 
pažįstamą malonią nuotaiką.

Pirmosios dalies pabaigoje iš
girdome J. Gruodžio d-moll 
kvartetą, taigi galėjome plačiau 
pažinti J. Gruodžio instrumen
tinę muziką. Lietuvos muzikan
tų universalumą Italijos laikraš
tis "II Lavoro" įvertina taip: "Re
tai kada klausytojas turi progos 
išgirsti muzikus, kurie būtų to
kio aukšto lygio ir artistiškumo, 
grojant neįprastai įdomų reper
tuarą. Jie nustebino ir patraukė 
klausytojus ne tik tobula tech
nika, subtilumu ir gražiu poli
foniniu skambesiu, bet taip pat 
ir nepaprastai giliu įsijautimu į 
muzikos veikalo turinį".

Antroje koncerto dalyje skam-

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, Šilutės rajone ištisi kaimai apsemti potvynio. Padėtį 
sunkina tai, kad trūksta technikos ir lėšų stichijai įveikti. V. Kapočiaus nuotr.

Pasaulio tapsmas - kaip bendrų Dievo 
ir Žmogaus pastangų vaisius

Apie Antaną Maceiną 
(1908, Bagrėnas, Prienų raj., - 
1987, Brebersdorfas, Vokietija) pa
sakoja filosofas Petras Butkus

- Norėčiau aptarti Tomo Venclo
vos vertinimą: "Autentiškų filosofų 
visoje Lietuvos istorijoje turėjome 
vos keletą, ir Antanas Maceina, be 
abejonės, yra vienas iš jų, gal netgi 
iškiliausias". Man taip pat atrodo, 
jog jis yra didžiausias mūsų filoso
fas.

- Mano manymu, vargu ar 
įmanoma taip tvirtai teigti. 
Filosofijoje tokie "sportiniai" ver
tinimai: pirmas, iškiliausias, 
svarbiausias - yra ne visai priim
tini. Maceina visų pirma yra re
liginis filosofas. Todėl žmogus, 
simpatizuojantis, pavyzdžiui, 
analitinei ar Nietzschės tipo 
filosofijoms, Maceinos tekstus 
gali vertinti pakankamai 
santūriai. Pagaliau, be Maceinos, 
yra Juozas Girnius, kiti lietuvių 
filosofai. Tačiau, aišku, jis yra 
daug kuo reikšmingas lietuvių 
filosofijai. Štai keletas jo filoso
favimo "stiprių vietų": idėjinis 
komunikabilumas, probleminio 
spektro įvairovė, savitas bei įtai
gus stilius, produktyvumas. Į 
savo filosofavimo orbitą jis 
stengėsi įtraukti naujausias idė
jas - ar tai būtų rusų religinė 
filosofija, XX a. egzistencializ
mas, hermeneutika, ar dar kas 
nors. Antra vertus, ne visada jis 
išvengdavo eklektiškumo klyst
kelių. Jo gausi raštija apima re
ligijos, kultūros, socialinę, poli
tinę filosofijas. Tačiau dažnai 
nėra lengva atskirti, kur jis kalba 
kaip filosofas, o kur kaip teolo
gas. Pats jis teigė, kad niekada 
nebuvo teologas tradicine 
prasme, nes klausimus svarsto 

bėjo Dmitrijaus Šostakovičiaus 
(1906 - 1975) ir čekų kompozi
toriaus bei džiazo pianisto Erwi- 
no Schulhoffo (1894 - 1942) 
kūriniai. Tam reikėjo geros tech
nikos ir interpretacijos, ką 
Vilniaus kvartetas efektingai pa
demonstravo.

Koncertui pasibaigus pasipylė 
gausūs, ilgai užsitęsę plojimai. 
Klausytojai atsistodami dėkojo 
kvartetui už koncertą ir išprašė 
priedui "perliuką" - Josepho 
Haydno (1732 - 1809) serenadą. 
Ją A. Vainiūnaitė atliko solo pri
tariant kolegoms. Charles Ward 
("Houston Chronicle") Vainiū- 
naitę taip pristato: "Grieždama 
piano, ji valdo garsą, ką retam 
smuikininkui pavyksta pasiekti. 
Audronė Vainiūnaitė yra talen
tinga vadovė. Ji griežė šiltai ir 
lengvai. Jei ji nebūtų taip ilgai 
užtrukusi Lietuvoje, Itzhak Perl- 
man iš Vakarų pasaulio būtų 
turėjęs grįžti atgal į repeticijų 
kambarį". Geresnio įvertinimo 
negali būti.

prigimtinio proto šviesoje. Visgi 
radikalaus filosofinio klausimo 
kartais mes jau neaptinkame. Iš 
esmės lieka abejonių neturinčio 
žmogaus monologas. Dar vienas 
paminėtinas bruožas - jo filoso
favimo kalba. Sudėtingas XX a. 
filosofines problemas jis artiku
liavo gera (gal kartais kiek steri- 
loka) lietuvių kalba. Maceinos 
nuostata - lietuvių filosofija 
privalo skleistis gimtąja kalba, 
nes ten, perfrazuojant Heideg- 
gerį, yra mūsų autentiškos pa
tirties namai.

Žvelgiant į jo raštų visumą, 
galima teigti, kad yra tekstų, 
kurie dar gali "provokuoti", 
"pažadinti" skaitytoją, tačiau yra 
ir tokių, kurie jau tėra tik filosofi
jos istorijos "muziejaus" faktai.16

- "Jobo dramoje" Maceina save 
pristato kaip teistinio egzistencia
lizmo atstovą. Koks yra Maceinos 
santykis su egzistencializmu?

- Maceinos pažintis su eg
zistencine filosofija buvo pa
kankamai reikšminga jo dar
bams. Gilesnis dialogas su eg
zistencializmu prasidėjo jau 
tremtyje. Maceina buvo nepaten
kintas tradicine tomistine 
filosofija, kuri, jo manymu, buvo 
nekūrybiška, per daug orientuo
ta į tradiciją, todėl nesugebanti 
kalbėti XX a. žmogui prasminga 
kalba. Tomizmas koncentravosi 
prie apmąstymų apie Dievą, 
pamiršdamas konkrečioje situ
acijoje esantį asmenį. Maceina, 
ieškodamas kūrybiškesnio filoso
favimo, savo žvilgsnį nukreipė į 
egzistencializmą.

Filosofijoje galima įžvelgti dvi 
skirtingas filosofavimo manieras: 
"aktoriaus" ir "žiūrovo". "Žiūro
vas" - tai beveik visa metafizika 
nuo Platono iki Hėgelio. Toks 

Viena pirmųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinių - Kernavė. Kas vasarą čia 
atliekami archeologiniai kasinėjimai papildo istoriją naujais faktais, patvirtinančiais 
ankstyvą Lietuvos valstybingumą, turtingą dvasinę ir materialinę kultūrą.

Vilniaus kvartetą Amerikoje Ramunė Dičius. Los Angele toras Ralys.
globojo Goldą Vainberg - Tatz ir kvartetu rūpinosi muzikas Vik- Vytautas Zelenis

filosofas save suvokia kaip ob
jektyvų, beaistrį stebėtoją, kuris 
stovi šalia gyvenimo "žaidimo". 
Jis viską stebi iš šalies ir aiškina, 
kaip yra "iš tikrųjų". "Aktorius" 
save suvokia kaip dalyvį, 
negalintį ištrūkti iš gyvenimo 
dramos rėmų. Jis nežino, kaip 
yra "iš tikrųjų", todėl pasikliau
ja tik savo patirtimi. Būtent to
kiai filosofijai atstovauja XX a. 
egzistencializmas. Maceiną 
patraukė ne šios filosofijos išva
dos, bet filosofavimo kryptis - 
žmogus, kaip egzistencija. Kata
likų filosofo programa buvo to
kia: filosofijoje turi vyrauti ne 
metafizinių kategorijų, bet eg- 
zistencialų (kančios, rūpesčio, 
kovos ir 1.1.) interpretacijos. Jis 
buvo neabejingas Heideggerio 
ir Jasperso idėjoms ir jas priėmė 
kaip savas. Jos, mano manymu, 
atliepė pamatinę Maceinos in
tuiciją: filosofavime turi išsitek
ti ir žmogus, kaip egzistencija, 
ir būtis, kaip "visai kas kita". 
Būties užmarštis Vakarų 
mąstyme; būtis, kaip transcen
dencija, pagrindas, laisvė; tiesa, 
kaip nepaslėptis; žmogus, kaip 
hermeneutinė būtybė... - tos ir 
kitos egzistencializmo temos 
persmelkė brandžiausius Macei
nos darbus. Tačiau jie palieka 
dviprasmį įspūdį. Artėjant prie 
pagrindinių pasaulėžiūrinių 
temų, jo tonas griežtėja ir jau 
kalbama apie Esmes, apie 
akivaizdžiai klystančius, o ne 
apie interpretacijų laisvę. Tačiau 
rimtai įsigyvenus į egzistencinį 
mąstymą, deja, tenka atsisakyti 
teiginių apie galutinę patirtį, 
paskutinę, neginčijamą Tiesą ir 
pan. Paradoksaliai teigiant, eg
zistencializme sugyvena mano 
"galutinė" patirtis su kito "galu

tine" patirtimi. Ir tai nelaikoma 
loginiu skandalu. Todėl vargu 
ar pagrįsta Maceiną laikyti eg
zistencialistu - net pridėjus žodį 
"teistinis". Katalikų filosofas, 
nors "Jobo dramoje" iškėlė sau 
uždavinį - atlikti egzistencializ
mo ir krikščioniškosios filosofi
jos sintezę, bet, mano manymu, 
nesugebėjo darniai sujungti šių 
pakankamai skirtingų filosofinės 
regos perspektyvų.

- Man regis, jis įveda gana nau
ją, netikėtą terminą - "Dievo 
kenozė". Gal pakalbėtumėte apie 
šią problemą?

- Vienoje paskutinių savo 
knygų "Dievas ir laisvė" Macei
na prisipažino, kad kenozės idė
ja yra jo religijos apmąstymų 
vidurkis, t. y. pagrindas. Beje, 
šis terminas aptinkamas dar 
ikikariniuose Maceinos darbuo
se, nors tada šiai idėjai išreikšti 
jis vartojo kitą sąvoką - "dieva- 
žmogiškumas". Paprastai dieva- 
žmogiškumas siejamas su konk
rečiu įvykiu - Dievo įsikūnijimu. 
Tačiau Maceinos darbuose, kaip 
ir rusų religinėje filosofijoje, ši 
sąvoka tampa viena svarbiausių 
ontologijos principų. Ji fiksuoja 
negriežtą būties hierarchijos 
sampratą. Suartinamos anapu- 
siškumo ir šiapusiškumo sferos. 
Pasaulio nuolatinio kūrimo pro
cese vyksta tiek Dievo susi- 
žmoginimas (kenozė), tiek kū
rinio dievejimas (teozė). Iš to 
daroma svarbi išvada: pasaulis, 
arba siauriau - kultūra - nėra 
antraeilė sritis, bet savotiška 
antropodicėja, žmogaus pasitei
sinimas prieš Dievą. Pasaulio 
tapsmas yra bendrų Dievo ir 
žmogaus pastangų vaisius. Taip 
Maceina bandė įveikti scholas
tinę, tomistinę Dievo, kaip neju
dančio Judintojo, sampratą ir 
pagrįsti Dievo Meilės realybę. 
Vėlgi matome bandymą eg- 
zistencializuoti, personalizuoti 
krikščionybę. Maceina rašė: "Kas 
gi galėtų melstis nejudančiam 
Judintojui, jaustis esąs nusikaltęs 
ir prašyti atleidimo?"

Su kenoze, dievažmogiškumu 
glaudžiai susijęs kitas Maceinos 
idėjų aspektas - ontologinė krik
ščionybės interpretacija. Pasak 
jo, moderniosios religinės filo
sofijos yda yra ta, kad ji, aiškin
dama krikščionybės pagrindus, 
perkelia akcentus nuo būties į 
prasmę, nuo ontologijos į etiką, 
psichologiją ir t. t. Krikščiony
bės esmė suvedama į jos reikala
vimų vykdymą, apeinant tų 
reikalavimų ontologinius pa
grindus. Tačiau, anot Maceinos, 
esmę tiksliai išsakė šv. Paulius: 
"Jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų 
skelbimas yra tuščias, tuščias ir 
jūsų tikėjimas". Kitaip tariant, 
Kristaus prisikėlimas yra besąly
ginis, absoliutus faktas. Tai bene 
svarbiausios Maceinos filosofi
jos idėjos, kurias jis plėtojo savo 
opus magnum - "Religijos filo
sofijoje".

(Tęsinys kitame numeryje)
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Naudotis šiuolaikinėmis visuomenės

■ Izraelio ministras pirminin
kas Simon Pėrės paskelbė sureng
siąs referendumą, kuriame gy
ventojai prieš pasirašant galutinę 
sutartį su palestiniečiais balsuotų 
dėl taikos plano. Derybas dėl 
Vakarų upės kranto, Gazos bei 
žydų gyvenviečių ateities numa
tyta pradėti gegužės mėnesį. Si
mon Pėrės ketinimą surengti 
referendumą kritikuoja opozi
cinę "Likudo" partija. Arabų šalių 
vadovai spaudžia Izraelį, kad jis 
nutrauktų palestiniečių teritori
jų blokadą. Izraelis pradėjo 
blokuoti palestiniečių teritorijas 
dėl karingųjų musulmonų įvyk
dytų sprogdinimų.
■ RBMK tipo branduoliniai 

reaktoriai kelia didžiulį pavojų, 
pareiškė Tarptautinės atominės 
energetikos agentūros (TATENA) 
atstovas. Vienoje įsikūrusios 
TATENA branduolinės energeti
kos specialistai surengė trijų die
nų susitikimą. Jame aptaria Čer
nobylio tipo reaktorių saugumą 
ir priemones, kaip išvengti bran
duolinių katastrofų. Konferen
cijoje dalyvauja du Lietuvos at
stovai: Ignalinos AE direktorius 
Viktoras Ševaldinas ir Valsty
binės atominės energetikos sau
gos inspekcijos viršininkas Povi
las Vaišnys. Buvusios Sovietų 
Sąjungos šalyse dabar veikia 15 
RBMK reaktorių. 11 jų veikia 
Rusijoje, du Ukrainoje ir du Lie
tuvoje. Didžiausią pavojų kelia 
tai, kad jie gali užsidegti, o kiti 
reaktoriai neužšičfegtų, sakė TA
TENA atstovas.
■ Rusijos transporto ministeri

ja ketina likviduoti dvi geležin
kelio linijas Maskva - Berlynas ir 
Maskva - Briuselis, nes, kaip 
teigiama, Rusijos tranzitiniai 
traukiniai nuolat užpuolami 
Lenkijos teritorijoje. Per pasta
ruosius du mėnesius ginkluoti 
užpuolikai keliolika kartų api
plėšė miegančius traukinių ke
leivius netoli Poznanės. Nedavė 
rezultatų Rusijos transporto mi
nisterijos prašymai, kad imtųsi 
priemonių Lenkijos transporto 
ministerija ir Lenkijos policija, 
rašo laikraštis "Moskovskij kom- 
somolec". Maskva nori, kad spe
cialios Lenkijos brigados saugotų 
keleivių bagažą Lenkijos terito
rijoje ir ketina kelti šį klausimą 
vyriausybių derybose. Jeigu jos 
neduos rezultatų, gali būti nu
trauktas traukinių eismas šiais 
maršrutais. Kaip rašo laikraštis, 
Rusijos traukiniai užpuolami 
naktį, banditai turi tikslius duo
menis, kiek pinigų vežasi kelei
viai. Tai rodo, kad su jais ben
dradarbiauja Baltarusijos muiti
ninkai, mat Breste visi keleiviai 
užpildo muitų deklaracijas.
■ Dėl Rusijos armijos antpuolių 

prieš Čečėnijos Bamuto ir Se
maškų gyvenvietes iš Čečėnijos 
pabėgo dar apie 20 tūkstančių 
civilių gyventojų. Dauguma 
čečėnų bėga į kaimyninę Inguši
ją. Sausio mėnesį Jungtinių Tau
tų pabėgėlių komisariatas prane
šė, kad apie 14 tūkst. čečėnų 
atbėgo į Dagestaną. Pabėgėlių 
komisariato duomenimis, kai
myninėse Dagestano, Ingušijos 
ir Šiaurės Osetijos respublikose 
yra daugiau kaip 80 tūkstančių 
žmonių, pabėgusių čia nuo Rusi
jos federalinės armijos smurto.
■Imigrantai iš buvusios SSRS 

įkūrė savo politinę partiją "Israel 
Ba Aliya". "Svarbiausias mūsų 
tikslas - skatinti imigraciją ir 
prisidėti prie Izraelio visuomenės 
plėtros", - pareiškė Natan Šči- 
aranski, kai jis buvo išrinktas 
šios organizacijos lyderiu.

informavimo
Rengdamasi krikščionybės 

2000 metų jubiliejui, Bažnyčia 
ketina intensyviau naudotis elek
troninėmis bendravimo prie
monėmis, įskaitant Internet'ą. Ju
biliejaus metai yra "pirmieji tele- 
matikos amžiaus metai", - sakė 
popiežius Jonas Paulius II, už
baigdamas Vatikane vykusią tarp
tautinę konferenciją jubiliejui pa
sirengti. Kita vertus, pastebėjo 
popiežius, šiuolaikinėmis visuo
menės informavimo priemonė
mis, darančiomis didžiulę įtaką 
žmogaus mąstymui bei elgesiui, 
būtina naudotis prasmingai. Kar
tais per šias visuomenės infor
mavimo priemones skleidžiamos 
žinios, kurios prieštarauja Evan
gelijos normoms ir kelia abejones 
tradiciniais elgesio modeliais. 
Visuomenės informavimo prie-

Pabaltijo universiteto 50 metų įkūrimo minėjimas
Š. m. kovo 17 d. susirinkome 

atžymėti Pabaltijo universiteto 50 
metų įkūrimo sukakties. Susirin
ko apie 90 asmenų. Tai gerokai 
prašoko rengėjų viltis.

Minėjimą pradėjome šv. Mišio- 
mis, kurias aukojo tėvas J. Vaišnys 
ir buvęs Universiteto kapelionas
R. Krasauskas. Ekumeninės nuo
taikos prisiminimui buvo pak
viestas dr. Eugenijus Gerulis, 
evangelikų-reformatų kunigas, 
pasakyti pamokslą. Šv. Mišių 
metu giedojo D. Eidukaitė-Fanel- 
li, Danutės ir Edmundo Eidukų 
dukra (abu buvę Universiteto stu
dentai).

Po to rinkomės į Jaunimo Cen
tre esančią Čiurlionio galeriją. 
Minėjimui vadovavo P. Jurkus. 
Po invokacijos, kurią sukalbėjo 
kun. dr. E. Gerulis, buvo prista
tyti garbės svečiai - kun. R. Kra
sauskas, vienintelis mūsų tarpe

Pavasaris Lietuvos kaime. V. Kapočiaus nuotr.

Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo 
universitete: dabartis ir perspektyvos

Katalikų teologijos fakultetas 
Vytauto Didžiojo universitete veikia 
jau šešerius metus. Interviu Infor
macijos centrui fakulteto dekanas 
kun. doc. dr. Vytautas Steponas 
Vaičiūnas papasakojo apie dabar
tinę fakulteto veiklų ir perspekty
vas.

Truputis istorijos
Vytauto Didžiojo universiteto 

Filosofijos-teologijos fakultetą 
sovietinė valdžia uždarė 1940 
metais. Vatikano sprendimu, šis 
fakultetas tada buvo perkeltas į 
Kauno Tarpdiecezinę kunigų 
seminariją, kur jis veikė 50 metų. 
Nepaisant valdžios suvaržymų, 
per šį laikotarpį teologijos licen
ciato mokslinį laipsnį apsigynė 
daugiau nei 40 asmenų, o 5 
parašė daktarines disertacijas. 
Teologijos-filosofijos fakultetą 
Vytauto Didžiojo universitete 
atkūrus 1990 metais, Kaune vie
nu metu ėmė veikti du teologijos

priemonėmis
monės; pasak popiežiaus, turėtų 
skatinti solidarumą ir žmonių 
vienybę.

Centrinio komiteto Šventie
siems metams pasirengti kvie
timu, dvi dienas Vatikane truku
sioje konferencijoje dalyvavo 
daugiau negu 100 vyskupų kon
ferencijų delegatų ir keturi kitų 
krikščioniškųjų Bažnyčių ats
tovai. Popiežiui pageidaujant, 
pasirengimo 2000 metų jubi
liejui laikotarpiu ir Šventaisiais 
metais daug dėmesio bus skiria
ma ekumenizmui. Drauge su 
žydais bei musulmonais ketina
ma imtis bendrų iniciatyvų. Be 
to, Katalikų Bažnyčia norėtų 
moksliškai išnagrinėti savo pra
eities "tamsiuosius skyrius".

B. Ž.

buvęs prof. P. Gruodis ir Lietu
vių Fondo atstovė, visur spėjan
ti, visiems gerą žodį tarianti M. 
Remienė. Visi trys tarė sveikini
mo žodelius. Mirusių profesorių 
ir mirusių studentų sąrašus per
skaitė Aldona Puzinaitė-Čepė- 
nienė ir Vyt. Čepėnas. Po sugie
doto "Gaudeamus" paskaitą - pri
siminimus apie Universitete pra
leistas dienas - skaitė Vyt. Čer
nius, buvęs Universitete nuola
tinis fuksų teisėjas, dabartinis 
Philadelphijos Temple univer
siteto profesorius. Irena Vaičiu- 
lėnaitė nukėlė mintis į "Prieb
landos" literatūrines, poezijos ir 
muzikos valandėles, o J. Andrulis 
priminė organizacijų ir sportinę 
veiklą. K. Lukošiūtė-Kubilienė 
kalbėjo apie Biržiškų fondą, kuris 
buvo įkurtas 1990 metais viek
šniškių draugijos pirmininkės 
Aušrelės Gurauskaitės, o taip pat

fakultetai. Todėl prieš metus, 
pritariant Vatikano Katalikiškųjų 
studijų kongregacijai ir univer
siteto senatui, abu fakultetai 
buvo pertvarkyti į vieną Katali
kų teologijos fakultetą Vytauto 
Didžiojo universitete. Šiuo metu 
fakultete studijuoja 150 semi
narijos studentų ir beveik 250 
pasauliečių. Dvylika studentų 
šiais metais pradėjo licenciato 
studijas.

Pasikeitimai fakultete
Prašomas apibūdinti, kas pa

kito fakultete per šešerius veik
los metus, kun. dr. V. Vaičiūnas 
sakė, jog pirmuosius studijų 
metus studentai pradėjo "labai 
entuziastingai", buvo didelis 
konkursas. Vėliau stojančiųjų 
skaičius sumažėjo. Tačiau ir da
bar į vieną vietą pretenduoja 
daugiau negu du kandidatai. 
Dekanas pažymėjo, kad dabar
tiniai fakulteto studentai jau gali

Viena labiausiai Lietuvoje lankytinų vietų - Trakų pilis. 14 amžiuje saugojusi Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės sienas nuo germaniškųjų įsiveržėlių, lyg šiol ji žavi ir 
traukia senosios architektūros mylėtojus, istorijos gerbėjus ir šiaip romantikus.

V. Kapočiaus nuotr.

ir apie Biržiškų komisiją, kuriai 
pirmininkauja Vilniaus univer
siteto rektorius R. Pavilonis. S. 
Miknaičiui pristačius "Baltic 
University 1946-49" leidinį, mi
nėjimas užbaigtas Maironio "Lie
tuva brangi".

Įdomią programą atliko J. 
Vaznelis, buvęs Universiteto stu
dentas, dabar ilgametis Lietuvių 
Operos solistas.

Po minėjimo apžiūrėjome 
nuotraukų ir laikraščių iškarpų 
parodėlę, skoningai suruoštą L. 
Ramanausko ir J. Bendiko.

Prie vaišių stalo dar ilgai da- 
lintasi prisiminimais, stengėmės 
atpažinti seniai matytus veidus 
(o tai buvo nelengva) ir dūsau
dami klausėme vieni kitų, kada 
vėl susitiksime. Kas dar bus gy
vas minint 75 metų Universite
to įkūrimo metines?..

Eugenija Barškėtienė

įsigyti Bažnyčios ir valstybės 
pripažįstamą bakalauro diplomą. 
Vienu iš fakulteto laimėjimų 
kun. dr. V. Vaičiūnas pavadino 
Kretingos Šv. Antano kolegijos 
prijungimą prie fakulteto. Bu
vusi kolegija dar vadinasi Šv. 
Rašto Religijos studijų institutu 
prie Katalikų teologijos fakulte
to Vytauto Didžiojo universitete. 
Studentams, kurių institute 
studijuoja daugiau nei 90, nuo 
šiol atsivėrė galimybė įsigyti tiky
bos mokytojo specialybę ir gau
ti Vatikano pripažįstamą teologi
jos bakalauro diplomą.

Dabartinės problemos
Viena iš aktualiausių fakulteto 

problemų dekanas laiko kva
lifikuotų dėstytojų trūkumą. 
Kadangi teologijos "sovietmečiu 
beveik nebuvo galima studijuo
ti", šiandien jaučiama didelė 
savų specialistų stoka. Daug 
vilčių fakulteto vadovybė deda į

Kas antri metai Lietuvoje rengiamas tarptautinis teatrų 
festivalis - LIFE. Festivalio rengėjai jau pradeda ruošimo 
darbus. V. Kapočiaus nuotr.

Gerbiamieji teatralai užsienyje,
Leidykla "Scena" kartu su Teat

ro, muzikos ir kino muziejumi 
bei Teatro ir kino rėmimo fondu 
nori parengti ir išleisti knygą 
"Egzodo teatralai". Estijos teatro 
sąjunga jau pernai parengė "Estų 
teatro enciklopediją", o Lietuvo
je tokio leidinio neįmanoma 
parengti, nes kol kas per mažai 
žinome apie užsienio teatralų 
likimus, jų vardus. Tad prašome 
atsiliepti ir atsiųsti autobiografi
jas arba atsakyti į anketos klausi
mus bei atsiųsti savo portretines 
nuotraukas šiai knygai. Be to, 
prašome siųsti atsiminimus ir 
informaciją apie jau mirusius 
išeivijos teatralus. Taip pat norė
tume, kad į šį kvietimą atsilieptų 
ir teatralai, gimę užsienyje, 
dirbantys teatre, kine, televizijo
je. Išleidus knygą, visa sukaupta 
medžiaga bus perduota Teatro, 
muzikos ir kino muziejui.

Medžiagą prašom siųsti adre
su: "Scena", Lietuvos teatro 
sąjunga, Gedimino pr. 1, 
2001 Vilnius.

Rasa Andrašiūnaitė
Anketa
1. Pavardė, vardas (slapyvar

dis, jeigu turite ar turėjote).

maždaug 20 Lietuvos kunigų, 
kurie šiuo metu studijuoja Itali
joje ir kitose šalyse. Tęsti studijų 
į užsienį išvyko ir du pirmieji 
teologijos bakalaurai pasauliečiai. 
Turėdami kvalifikuotų dėstyto
jų, kalbėjo fakulteto dekanas, 
galėsime įvairinti licenciato 
studijas, didinti mokslinių kate
drų skaičių. Fakultete dabar siūlo
mos tik dogminės teologijos li
cenciato studijos. Kadangi dauge
lis studijuojančiųjų užsienyje 
pasirinko teisę, ketinama atida
ryti Bažnyčios teisės katedrą. 
Norima steigti ir katechetikos 
katedrą. "Mūsų svajonė turėti 
gerą biblioteką", - kalbėjo kun. 
dr. V. Vaičiūnas. Pasak jo, labai 
trūksta naujausios teologinės lite
ratūros anglų kalba, nes daugu
ma studentų moka anglų kalbą.

Fakulteto studentai be teolo
ginių disciplinų išklauso ir ben
drąją universitetinę programą. 
Tad norintys tęsti studijas gali 
rinktis ne tik teologijos licencia
to ar doktorato programas, bet ir

2. Gimimo data (pagal senąjį 
ar pagal naująjį kalendorių), vie
ta, tėvų užsiėmimas. Vaikystė, 
mokslo metai. Kasaus paskatino 
pasirinkti artisto profesiją?

3. Profesinis pasirengimas. 
Studijos, specialybės, dėstytojai. 
Kokie ryškiausi studijų metų 
įspūdžiai?

4. Kūrybinio darbo pradžia. 
Kokiame teatre pradėjote artisto 
karjerą?

5. Jūsų sukurti vaidmenys spe
ktakliuose, kine, televizijoje 
(pjesių autoriai, kompozitoriai, 
režisieriai, dirigentai, baletmeis
teriai, dailininkai). Kokius savo 
vaidmenis geriausiai vertinate?

6. Kada ir kokiomis aplinkybė
mis palikote Lietuvą? Kaip ir kur 
įsikūrėte, kokiais darbais vertėtės 
išeivijoje? Jeigu gimėte užsienyje, 
kada Jūsų tėvai ar seneliai paliko 
Lietuvą, kaip jie įsikūrė?

7. Ar dalyvaujate užsienio lie
tuvių kultūrinėje veikloje? Ar 
palaikėte ir palaikote ryšius su 
Lietuva?

8. Autobiografijos parašymo, 
anketos užpildymo ar atsimi
nimų užrašymo datos, tikslus 
dabartinis adresas.

socialinių, humanitarinių, teisės, 
pedagogikos mokslų sritis. 
Pašnekovo teigimu, teologijos 
studentams atsiveria didelės gali
mybės "įsilieti į Bažnyčios ir tau
tos gyvenimą". Bažnyčia yra 
sudėtinga ir didžiulė bendrija, 
kuriai reikalingi teologinį išsi
lavinimą turintys darbuotojai, 
kalbėjo fakulteto dekanas. Čia 
jis minėjo tikybos mokymą, 
visuomenės informavimo prie
mones, socialinės rūpybos cen
trus, jaunimo organizacijas ir 
kitas visuomenės gyvenimo sri
tis. B. Ž.

Apie ekologiją Lietuvoje
Labiausiai orą Lietuvoje teršia 

autotransportas ir energetikos 
įmonės. Oras itin užterštas 
Mažeikių, Akmenės, Kėdainių 
zonose. Ignalinos AE zonoje ra
diacinė norma neviršyta. Balti
jos jūros tarša nemažėja, nes nėra 
vandens valymo įrenginių, daug 
teršalų patenka iš Baltarusijos.

LTV laida "Panorama"
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1996 m. S. Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybės

1996 m. Š. Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybės įvyks 
1996 m. gegužės 11-12 d. Pasau
lio Lietuvių Centre, 14915 127th 
St., Lemont, IL. Žaidimai vyks 
rūsyje, skautų "Archyvo" patal
pose. Turnyrą praveda Romas 
Fabijonas.

Bus žaidžiama pagal 4-rių ratų 
šveicarų sistemą, laikantis USCF 
taisyklių. Laiko riba: 45 ėjimai 
per 90 minučių, su 60 min. "Sud- 
den death".

Tvarkaraštis. Šeštadienį, gegu
žės 11 d.: registracija 9:30 -10:00 
vai. ryto; I ratas - 10:00 v. r.; II 
ratas - 3:00 v. p. p. Sekmadienį, 
gegužės 12 d.: III ratas -10:00 v. 
r.; IV ratas - 2:00 v. p. p.

Laimėtojui teks dr. Algirdo 
Nasvyčio Atminimo Pereinamo
ji Taurė, įsteigta 1982 m. Praė
jusių metų laimėtojas - Antanas 
Jasaitis (Chicago). Šalia to, pirmų

Rungtyniauja "Marčiulionio" sporto mokyklos auklėti
niai . V. Kapočiaus nuotr.

ALTo informacijos
ALTo valdybos posėdis
Atidarant ALTo valdybos šių 

metų kovo 16 dienos posėdį, 
buvo pareikšta užuojauta Chica
gos ALTo skyriaus pirmininkei 
Matildai Marcinkienei dėl jos 
sesutės mirties, pasiųsti sveikin
imai ALTo veikėjai Antaninai 
Repšienei ir ALTo vice
pirmininkui dr. Vytautui Dar- 
giui, linkint greitai pasveikti ir 
vėl jungtis į veiklą.

Nominacijos komisijai prašant 
ALTo valdybos narių pasiskirsty
mas pareigomis ir darbais 1996- 
1997 metų kadencijai atidėtas 
kitam posėdžiui (balandžio 13 
d.).

Aptarti finansiniai, biudžeto ir 
JBANCO veiklos reikalai.

Posėdyje iš 17 dalyvavo 16 
valdybos narių.

Pasveikintas dr. Stasys A. 
Bučkis

ALTas pasveikino dabar Vilniu
je gyvenantį diplomatijos vete
raną dr. Stasį A. Bačkį jo 90 
metų amžiaus sukakties proga. 
Jis visuomet bendradarbiavo ir 
domėjosi ALTo veikla, ypač da
bar Karaliaučiaus srities reikalu.

Dr. Stasio A. Bačkio 90 metų 
amžiaus sukakties proga Lietu
voje išleista Aldonos Vasiliausk
ienės knyga "Stasio A. Bačkio 
gyvenimo ir veiklos bruožai". 
Leidėjas - Lietuvių Katalikų Mok
slo Akademija, dr. prel. Juozo 
Prunskio lėšomis.

Lankymasis Baltuosiuose 

3-jų vietų laimėtojams ir geriau
siam jauniui skiriamos ŠALFASS- 
gos žaidynių plaketės. Bus ir pi
niginės premijos už 3 vietas.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės šachmatininkai. Da
lyvių skaičius neapribotas.

Jaunių amžius: 17 metų ir 
jaunesni (iki 1996 m. gegužės 
11 d.).

Dalyvių registracija - iki 1996 
m. gegužės 5 d. imtinai, pas 
turnyro vadovą, šiuo adresu: 
Romas Fabijonas, 21 Commons 
Dr., Palos Park, IL 60464. Tel. 
(708)448-4027.

Smulkios informacijos prane
šamos ŠALFASS-gos klubams ir 
pavieniams šachmatininkams, 
jei turime jų adresus. Visais 
varžybų reikalais prašome kreip
tis į Romą Fabijoną.

ŠALFASS-gos Šachmatų 
komitetas

Rūmuose ir Valstybės Depar
tamente

ALTo atstovas Washingtone, 
DC, dr. Jonas Genys kovo 29 
dieną dalyvavo Baltųjų Rūmų 
pranešime apie finansinę pagal
bą užsieniui. Be kitų pranešėjų, 
kalbėjo Saugumo Tarybos 
viršininkas Anthony Lake.

Amerikos etniniu grupių 
simpoziumas NATO pra
plėtimo klausimais

Balandžio 26-27 dienomis 
Washingtone, DC, įvyks sim
poziumas "NATO Expansion - 
Ethnic Dimension". Paskaitos 
vyks JAV Atstovų Rūmuose, 2168 
Rayburn House, Office Building, 
"Gold Room". Pradžia 9 vai. ryto. 

Paskaitas apie Baltijos val
stybes moderuos dr. Paul Goble, 
pranešimą apie Lietuvą skaitys 
ambasadorius dr. Alfonsas Eidin
tas. Amerikos lietuvių pozicijas 
interpretuos dr. Jonas Genys. Tą 
patį atliks Latvijos ir Estijos at
stovai.

Kitose paskaitose bus kalbama 
Visegrado valstybių, Centro ir 
Rytų Europos ir Pietryčių Euro
pos šalių klausimais.

Simpoziumą rengia "National 
Confederation of American Eth
nic Groups". Šioje konfederaci
joje lietuviams atstovauja Amer
ikos Lietuvių Taryba, dr. Jonas 
Genys yra konferencijos garbės 
pirmininkas. Šiuo metu konfede
racijos pirmininkas yra advoka
tas dr. E. Yambrussik (kroatas).

□

Daug Lietuvos ir kitų šalių sportininkų ruošiasi Atlantos žaidynėms. Slidininke Vida 
Vencienė, dėvinti Atlantos žaidynių marškinėlius. y. Kapočiaus nuotr.

Dešimtosios Tautinių Šokių Šventės reikalai
Dešimtosios Lietuvių Tautinių 

Šokių Šventės organizacinio 
komiteto posėdis įvyko vasario 
24 d. "Seklyčioje", Chicagoje, IL. 
Posėdyje dalyvavo komiteto 
pirm. Jūratė Budrienė, pirm, pa- 
vad. Nijolė Pupienė, meno 
vadovė Violeta Fabionavich, Lit
huanian Folk Dance Festival, 
Ine., atstovas Bronius Juodelis, 
Kanados atstovas Kazimieras 
Deksnys ir daugelis kitų komite
to narių. Nebuvo nakvynių, 
transportacijos ir bilietų platini
mo komisijų atstovų.

Pirmininkė Jūratė Budrienė 
pradėjo posėdį, pateikdama la
bai ilgą darbotvarkę. Kalbėjo 
Kanados atstovas Kazimieras 
Deksnys. Reikia pastebėti, kad 
Kanados LB yra ne tik viena iš 
šios šventės rengėjų (kartu su 
JAV LB), bet jie labai glaudžiai 
bendradarbiauja su komiteto 
pirmininke ir meno vadove. 
Kanadiečiai šventę remia ir fi
nansiškai: įteikė posėdžiui 
$5000.00 CAD čekį.

Iždininkas Ed Jensen padarė 
išsamų pranešimą apie finansi
nius šokių šventės reikalus. Nors 
aukos ir bilietų užsakymai jau 
pradeda ateiti, bet taip pat dabar 
yra didesnių išlaidų - reikia su
mokėti Rosemont Horizon už 
salę pasirašius sutartį ir nupirkti 
iš anksto numatytą bilietų kiekį 
mūsų platinimui. Vedama tvar
kinga apskaita.

Ruošiama knyga apie 10-ją 
šokių šventę. Jos redaktorius Juo
zas Masilionis pasakė, kad lei
diniui medžiagą atsiuntė 46 
grupės, bet tai dar ne visos (ypač 
iš Chicagos apylinkių). Iki 
balandžio 2 d. visa informacija 
turėjo būti pristatyta redakto
riui. Tautinių Šokių Institutas 
rūpinasi šokių grupių pristaty
mu ir istorine dalimi apie buvu
sias šventes, o meninė vadovė 
sudaro programą lietuvių ir an
glų kalbomis. Leidinys bus spaus
dinamas 5000 tiražu. Kaina bus 
panaši kaip ir praėjusios šventės
- $5.00 perkant iš anksto, $7.00 
perkant Rosemont Horizon 
patalpose. (Rosemont Horizon 
ima 30 % už įvairių prekių par
davimą jų salėje). Platinimu 
rūpinsis lėšų telkimo komisija.

Jūratė Šuopytė-Jensen, regis
tracijos komisijos pirmininkė, 
jau gali pradėti darbą, gavusi 
šokių grupių ir šokėjų sąrašus. Ji 
ruošia įėjimo korteles į Rosemont 
Horizon ir tik su tom spalvom 
bus įleidžiama į salę: balti bilie
tai - šokėjams, mėlyni bilietai - 
org. komitetui, alyviniai bilietai
- garbės kviestiesiems svečiams, 
geltoni - spaudai, ir rožiniai - 
techniniam komitetui, kuriam

Atlantos olimpinėse žaidy
nėse dirbs 17 Lietuvos visuo- 

vadovauja Jonas Beržanskis.
Kovo gale pradėti platinti šokių 

šventės bilietai. Atrodo, visų 
renginių bilietus bus galima pla
tinti kartu. Šokių Šventės bilietų 
kaina $15.00, $20.00 ir $25.00. 
Atkreipiant dėmesį į tai, kad 
šokių šventė geriau matosi iš 
aukščiau, bilietų kainos nustaty
tos taip: pirmose eilėse - $15.00, 
truputį aukščiau - $20.00, dar 
aukščiau - $25.00. Taigi geriau
sios vietos kainuos $25.00. 
Susipažinimo vakaro bilieto kai
na $20.00, o Hyatt Regency po
kylio - $50.00. Iš Hyatt viešbučio 
į visus šventės renginius važinės 
autobusai ir dalyviams, ir 
svečiams, už kuriuos reikės už-* 
simokėti iš anksto. Pošventinis 
koncertas įvyks antradienį, lie
pos 9 d. Jaunimo Centre. Pro
gramą atliks Pietų Amerikos ir 
Lietuvos tautinių šokių grupės. 
Visus bilietus galima užsisakyti 
Šokių Šventės būstinėje, 2715 
W. 71st Street, Chicago, IL 
60629.

Miesto centre, Illinois Center, 
Daley Plazoje ir gal Cultural 
Center (kultūros centre) kabės 
plakatai, vyks parodos ir įvairių 
grupių pasirodymai. Illinois Cen
ter paroda rūpinsis p. Kriau
čiūnienė. Jau nuo liepos 1 d. bus 
išstatyta paroda ir teikiama in
formacija. Reikia sužinoti, kada 
bus repeticijos, kad įvairias pro
gramas pietų metu galėtų atlikti 
kurios nors atvažiavusios šokių 
grupės.

Be šios parodos, bus ir rank
darbių mugė bei dailės paroda 
Hyatt Regency O'Hare viešbučio 
salėje liepos 4-6 d. Šią mugę tvar
ko Albina Ramanauskienė. No
rintys čia išstatyti savo lietu
viškus rankdarbius ar bet kaip 
prisidėti prie mugės, prašomi 
kreiptis į Tautinių Šokių Šventės 
būstinę, tel. (312) 737-9504, arba 
tiesiog į Albiną Ramanauskienę, 
tel. (708) 423-4095.

Susipažinimo vakaras įvyks 
penktadienį, liepos 5 d., Navy 
Pier Grand Ballroom (prie pat 
Michigano ežero Chicagos mies
to pakrantėje). Susidomėjimas 
šiuo vakaru yra labai didelis, ypač 
iš kitur atvažiuojančių. Yra pa
samdyti du orkestrai tam vaka
rui - "Žiburys" ir "Gintaras". Susi
pažinimo vakarą taip pat vyks 
loterija. Liepos 5 d. 6-8 vai. vak. 
Hyatt Regency viešbutyje vyks 
mokytojų ir vadovų pagerbimas, 
po to autobusai mokytojus atveš 
į Susipažinimo vakarą.

Šventės pokylis numatytas 
šeštadienį, liepos 6 d., Hyatt Re
gency Grand Ballroom. Bilietų 
kaina $50.00 asmeniui. Vaka- 
rienė - Grand Ballroom salėje, o 

menės informavimo priemonių 
atstovų: radijo ir televizijos, radi- 

šokiai - Rosemont Ballroom, 
tame pačiame viešbutyje. Ban
ketui gros Ričardo Šoko vado
vaujamas orkestras. Šokių Šventė 
bus užbaigta iškilmingomis padė
kos Mišiomis Šv. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke ir Tėviškės 
parapijoje. Tėvas Saulaitis sutiko 
aukoti mišias sekmadienį iš ryto 
viešbutyje visiems jau išvykstan
tiems atgal į namus, o kiti ragi
nami mišias išklausyti Marųuet- 
te Parko bažnyčioje.

Dalyvauti šventėje užsiregis
travo 47 grupės iš Amerikos, 
Kanados, Lietuvos ir Pietų Ameri
kos (nėra jokių žinių apie Vokie
tijos ar Australijos grupes). Iš 
Lietuvos atvažiuoja Panevėžio 
"Grandinėlė", iš Argentinos - 
"Inkaras", iš Rosario - "Šaltinis", 
iš Brazilijos - "Nemunas". Šokėjų 
iš viso yra 1750. Šokėjų repetici
jos prasideda ketvirtadienį, lie
pos 4 d., po pietų ir visą dieną 
penktadienį. Visa muzika bus 
įrašyta Lietuvoje - jau balandžio 
mėnesį bus parengtos kasetės, 
kad grupės galėtų prie jų pri
prasti repeticijų metu. Himnai 
bus giedami solistų ar vietinių 
ansamblių. Šventės programa 
bus parašyta lietuviškai ir angliš
kai, o šventės pranešėja - Audrė 
Budrytė. Šventės metu salėje 
kabos vėliavos su visais buvusių 
šokių švenčių ženklais, o vidury 
bus Dešimtosios Šokių Šventės 
ženklas, kurį suprojektavo dail. 
Ada Sutkuvienė. Šventė bus ati
daryta dešimties varpų skambe
siu.

Didžiausias komiteto rūpestis, 
be lėšų telkimo, yra užsienio 
grupių (120 žmonių) nakvynė, 
apgyvendinimas, aprūpinimas, 
globa ir maitinimas. Visos grupės 
planuoja susimokėti už savo ke
liones, bet tikisi paramos iš 
komiteto. Deja, lietuvių tarpe jau 
nebeatsiranda tiek žmonių, ku
rie apsiimtų šiuos šokėjus priim
ti į savo namus ir juos pagloboti, 
taigi apgyvendinimo ir nakvynės 
reikia ieškoti kitur. Čia atsiranda 
kelios problemos - kainos, trans- 
portacija, vietovės, bendradar
biavimas su kitais šokėjais ir pan. 
Komitetas stengiasi visus šiuos 
keblius klausimus kuo ramiau ir 
racionaliau išspręsti.

Šokių Šventės būstinėje budi 
žmonės antradieniais ir ketvirta
dieniais, vakarais (nuo 6 iki 8 
vai. vak.). Šiomis dienomis va
landos bus praplėstos ir visi 
komiteto nariai žada prisidėti 
prie budėjimo. Nors šventė dar 
toli, neužbaigtų darbų dar gana 
daug. Visi kviečiami paremti šią 
jubiliejinę tautinių šokių šventę 
ir dalyvauti joje!

jo stoties M-l bendradarbiai, tri
jų dienraščių korespondentai.

IŠ VISURv........—....
- Amerikos Lietuvių Kultū

ros Archyvo (ALKA), Putnam, 
CT, perrinktą valdybą sudaro: 
pirm. dr. Juozas Kriaučiūnas, vi- 
cepirm. kun. Rapolas Krasaus
kas, vicepirm. Algis Simonaitis, 
sekr. Eleonora Simonaitienė, ižd. 
Juozas Rygelis, narys Alfonsas 
Stankaitis. ALKA išlaikymo fon
do tarybos pirm, yra dr. Jurgis 
Gimbutas, vykdomosios valdy
bos pirm. dr. Česlovas Masaitis.

- "Laiškai lietuviams" žur
nalo metinė šventė Chicagos 
Jaunimo Centre įvyks gegužės 5 
dieną.

- Abiturientų pristatymo 
pokylis įvyks gegužės 5 d. Con- 
desa dėl Mar patalpose. Rengia 
LMK Federacijos Chicagos sky
rius.

- Solistė Aldona Stempu- 
žienė, laimėjusi kelis dainavi
mo konkursus, dainavusi su 7 
simfoniniais orkestrais, o Chica
gos Lietuvių operoje atlikusi pa
grindinius vaidmenis, šiemet vėl 
grįžta į Operą ir V. K. Banaičio 
operoje "Jūratė ir Kastytis" dai
nuos motinos partiją. Nuo 1988 
metų ji dėsto dainavimą Cleve- 
lando muzikos mokykloje ir 
vadovauja "Tėvynės garsų" radi
jo programoms.

- Dr. Kazys Pemkus, daugelį 
metų Elgin, IL, rinkęs lietuviš
kas knygas, žurnalus, laikraš
čius, rankraščius ir kitokią ar
chyvinę medžiagą, visą savo 
sukauptą biblioteką ir archyvą 
persiuntė į Lietuvą Klaipėdos 
universitetui. Šio universiteto 
biblioteka pavadinta dr. Kazio 
Pemkaus vardu.

- JAV lietuvių kilmės kari
ninkai suvažiuos antram meti
niam susirinkimui balandžio 27- 
28 d. Bolling Air Force bazėje, 
Washington, DC.

- Merrick (Long Island, NY) 
bibliotekos biuletenio kovo nu
meryje rašoma: "Landsbergio 
Žinija ir patirtis plataus masto. 
Jis nuoširdus švietėjas ir turi 
puikų humoro jausmą. Jo pro
gramos Long Island bibliotekose 
yra tapusios vienomis mėgia
miausių".

- Prof. Algirdo Landsber
gio paskaitos Long Island bib
liotekose: "Komedijos pasaulis - 
nuo Aristofano iki Seinfeldo", 
balandžio 24 d., 1 vai., Rockville 
Centre Library, 221 N. Village 
Avė., Rockville Centre. Tel. (516) 
766-6257; "Markas Zingeris - 
Kauno poetas", gegužės 7 d., 2 
vai., Great Neck Library, Bay- 
view Avė. & Grist Mill Lane. Tel. 
(516) 466-8055.

- Alvydo Pakarklio paro
dos atidarymas Chicagoje įvyko 
balandžio 12 d. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. Rengė 
Amerikos Lietuvių meno draugi
ja.

- Dr. Saulius Girnius buvo 
atvykęs į Chicagą dalyvauti savo 
tėvo dr. Juozo Girniaus minėji
mo popietėje, įvykusioje balan
džio 14 d. Jaunimo centre. 
Minėjimą surengė Ateitininkų 
federacija ir Lietuvių fronto 
bičiuliai.

- Nuo balandžio 20 d. kiek
vieną šeštadienį, 7-8 vai. ryto, 
per Chicagos 23 (WFBT) televi
zijos kanalą galima matyti lietu
višką televizijos programą. 23 
kanalas Chicagoje yra skirtas 
įvairių tautų televizijos laidoms. 
Jį mato ir Chicagos priemiesčių 
gyventojai.
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Klauptis ar stovėti?
Tie žmonės, kurie sekmadieniais lanko anglų kalba laikomas 

Mišias, žino, jog kunigui procesijoje einant prie altoriaus, visiems 
sustojus, yra giedama kuri nors giesmė, viena iš daugelio.

Kitaip yra lietuviškose Mišiose. Mat čia procesijos metu paprastai 
giedama tik viena giesmė - Strazdelio "Pulkim ant kelių". Procesijos 
metu yra įprasta stovėti. Bet kaip gi čia dabar stovėsi, kada Strazdelis 
kviečia pulti ant kelių ir suklaupus melstis! Taip atsiranda gal
vosūkis, ir nebežinai kaip elgtis. Todėl vienus matai klūpant, o 
kitus stovint. Aiški nedarna!

Ieškant išeities, gal reikėtų pabandyti šitokį būdą: suklaupus 
pagiedoti "Pulkim ant kelių", o po to, visiems atsistojus, procesija 
eitų prie altoriaus, pritariant vargonams arba chorui (jeigu toks dar 
yra) giedant kokią nors giesmę.

Būtų naudinga šiuo klausimu išgirsti ir daugiau pasisakymų.
p. palys

Indėlius iš dalies 
atsiėmė 30 tūkst. LAI B ir 
"Litimpeks” indėlininkų

Savo indėlius iš dalies atsiima 
vis mažiau Lietuvos akcinio ino
vacinio ir "Litimpeks" bankų in
dėlininkų. Nuo vasario 19 iki 
kovo 19 dienos - indėlius iki 
1000 Lt atsiėmė 29,918 in
dėlininkų, jiems jau išmokėta 
27,4 min. Lt. Iš viso sąrašuose 
yra 53,6 tūkst. indėlininkų.

Lietuvos taupomojo banko 
paslaugų departamento vyresny
sis inspektorius Šarūnas Skučas 
sakė, kad indėlių atsiėmimo ban
ga slūgsta. Praėjusios savaitės 
pabaigoje ir šios pradžioje per 
dieną pinigų atsiimti ateidavo 
vidutiniškai po 560 žmonių. 
Kovo pradžioje, prasidėjus an
trajam indėlių išmokėjimo 
etapui, žmonių ateidavo 10 kartų 
daugiau.

LA Šiaudinių skrybėlių ir kubilų pardavėja Vilniaus Kalvarijų turguje.
V. Kapočiaus nuotr.

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

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

plius mokesčiai

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

į Lietuvą, Latviją, Estiją.

VYTIS TRAVEL
40 - 24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718 - 423 - 6161

1-800-77-VYTIS

Čekijos katalikų Bažnyčia siekia atgauti žemes

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 B road Avė. 
Leonia, NJ 07605

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

VILTIS
(HOPE)

LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 

TEL.: (617) 269-4455

Čekijos katalikų Bažnyčia 
neatsisako ketinimų atgauti iš 
valstybės 800 nacionalizuotų 
pastatų ir 240 tūkstančių hek
tarų žemės bei miško - apie tai 
Prahos dienraščiui "Lidove 
noviny" per interviu kalbėjo 
kardinolas Miloslav Vlk. Kaip 
pabrėžė Prahos arkivyskupas, 
Bažnyčia pretenduoja tik į ket
virtą dalį 1949 metais komunis
tinio režimo nacionalizuotos 
nuosavybės. Jei jos grąžinimas 
bus vilkinamas, Bažnyčia pasi
rengusi kreiptis į teismą. Be to, 
Čekijos Bažnyčia, būdama atsa
kinga už moralinį ir dvasinį 
žmonių auklėjimą, yra suintere
suota sureguliuoti oficialius san
tykius su valstybe. Sutartis su 
valstybe būtina tam, kad būtų 
galima oficialiai nustatyti val
stybės ir Bažnyčios bendradar
biavimo formas tokiose svarbio
se srityse kaip, pavyzdžiui, švie
timas arba sveikatos apsauga, - 
kalbėjo kardinolas Vlk. Jis taip 
pat pabrėžė, jog Bažnyčia ne
siekia atgauti tų savo žemių, 
kurios buvo panaudotos visuo
meniniams tikslams, ypač kelių 
arba gyvenamųjų namų staty-

I A. Karnišovą 
pretenduoja 6

NBA komandos
Vilnius, balandžio 17 d. Na

cionalinės krepšinio asociacijos 
NBA specialistai sako, kad šeši 
NBA klubai norėtų savo gretose 
turėti Lietuvos krepšininką 
Artūrą Karnišovą. Tai "San Anto- 
nio Spurs", "New York Knicks", 
"Miami Heat", "Denver Nuggets", 
"Vancouver Grizzlies" ir "Detroit 
Pistons".

AGEP

bai. Kitame, Prahos televizijai 
duotame, interviu kardinolas Vlk 
yra pasakęs, kad dabartinė, Va- 
clav Klaus vyriausybė nerodo 
politinės valios spręsti Bažnyčios

nuosavybės sugrąžinimo klausi
mą ir kad iš esmės katalikų Baž
nyčia yra tapusi politikos įkaite.

Vatikano radijas

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
t LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ.

APRIL - MA Y PICK-UP SCHEDULE
/n “i r v. n , ..

<...... f. .

04/25 THURS "!i NEVVARK, NJ 11 12 Noon
04/26 FRI BROOKLYN, NY 12-1 PM
04/28 MON NEW BRITAIN, CT 11-12 Noon
04/28 MON NEW HAVEN, CT 2-3 PM
04/28 MON WATERBURY, CT 4-5 PM
05/02 THU PHILADELPHIA, PA 11-12 Noon
05/02 THURS BALTIMORE, MD 4-5 PM
05/03 FRI KEARNY, NJ 11-12 Noon
05/03 FRI PATERSON, NJ 1-2 PM
05/04 SAT BROOKLYN, NY 12-1 PM
05/07 TUE PUTNAM, CT 11-12 Noon
05/09 THU NEWARK, NJ 11-12 Noon
05/13 MON NEW BRITAIN, CT 11-12 Noon
05/13 MON NEW HAVEN, CT 2 - 3 PM
05/13 MON WATERBURY, CT 4 - 5 PM
05/16 THU PHILADELPHIA, PA 11-12 Noon
05/17/FRI KEARNY, NJ 11-12 Noon
05/17 FRI PATERSON, NJ 1 - 2 PM

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

□ Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
□ Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA.

Aukotojas gali asmeniškai paremti varo-ctanč^ t;«^1vos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 

zmO8ų BALANDŽIO mėn.

ALBANY -
siuntinius paimsime šiose vietovėse:

SCHENECTADY, NY 
BINGHAMPTON, NY 
ELIZABETH, NJ 
BROOKLYN, NY 
WASHINGTON, DC 
BALTIMORE, MD 
PHILADELPHIA, PA 
BRIDGEPORT, CT

balandžio 25 
balandžio 26 
balandžio 27 
balandžio 27 
balandžio 28 
balandžio 28 
balandžio 29 
balandžio 29

7:00 - 8:00 vai. vak. 
10:00 - 11:00 vai. ryto
9:00 - 10:00 vai. ryto

12:00 - 4:00 vai. p.p. 
2:30 - 5:00 vai. p.p. 
6:00 - 7:00 vai. p.p. 
9:00 - 10:00 vai. ryto 
4:00 - 5:00 vai. popiet

VILTIES agentūra praneša, kad visi Velykų siuntiniai 
laimingai pasiekė gavėjus visoje Lietuvoje.

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

(617) 269 - 4455

DEXTER PARK [jž?
PHARMACY .

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

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

WE DELIVER
...

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

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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



Nuo 1994 m. sausio 1 d. 
iki 1996 m. kovo 31 d. 

TAUTOS FONDUI aukojo

Pavasaris Rumšiškėse V. Kapočiaus nuotr.

$3,685 - Leonas Kriaučeliūnas, L. & I. ($13,331)
$3,000 - Masaitis, Č.,CT ($9,205)
$1,700 - Varnelis, A.,MI ($11,$600)
$1,690 - Vaičaitis, R & A., NY ($1,870)
$1,025 - Rasys, J. & l.,MA ($7,005)
$1,000 - Ivanauskas, S., IL ($6, 750); XY ($2,000)
$ 884 - Tumas, G., CA, ($959)
$ 754 - Daunys, A., FL ( $2,100)
$ 700 - Budreika-Tender, B., MA ($4,955)
$ 700 - Nasvytis, J.P., CT, ($2,909)
$ 600 - Jankauskas, M., NY ($3,360); Laukys, E. & D., NY ($1,155)
$ 550 - Bražėnas, N., NY ($1,325)
$ 550 - Tumas, A. & L, CA ($2, 610)
$ 540 - Bagdžius, J., IL ($4,910)
$ 500- Giedraitis, I. & L., NY ($35,526); Jagutis, M. & A., FL($1,510); 

Pakulis, E., DE ($2,165)
$ 480 - Vilgalys, J. & I., NY ($1,265)
$ 475 - Klivečka, J. M., NY ($1,055)
$ 370 -Sakalas, A., NY ($510)
$ 350 - Valaitis, J. & N. , CT ($5,838)
$ 325 - Pačkauskas, L., Ml, ($1,385)
$ 300 - Janušonis, V.P, Wl $1,000)
$ 250 - Dičpinigaitis, J.L, NY ($1,060); Gvildys, P. & L, NY ($545); 

Juozaitis, J., FL ($310); Katinas, V.& A.,NY ($1,810); Klivečka, G., NY 
($500); Milukas, C. & J., CT ($2,181); Paškus, R., IL ($1,700)

$ 230 - Mackevičius, A., NY ($1,200)
$ 225 - Brazauskas, J., CA; Januška, A. & A., MA; ($2,262); Navickas, 

T., ID ($2,225)
$ 220 - lannace, G.& A., NY ($1,315)
$ 200 - Augus. V.& M. CA ($850); Bortkevičius, J. & A., NJ ($1,850); 

Čižikaitė, B., IL ($1,950); Dimas, S., NY ($795); Dundzila, A., VA 
($875); Jakučionis, J. A., CT ($1,310); Lileika, L., NY ($235); Razgaitis,
A. V. & R., N Y ($200); Sealey, R., CA, ($1,800); Vėbraitė-Gust, V., CT 
($200); Vedeckas, A. & R., NY ($984)

$ 195 - Pakalniškis, kun. J., NY ($835)
$ 190 - Didžiulis, A. I. & S.,IL ($2,370)
$ 180 - Čerkeliūnas, K. & R., NY ($430)
$ 175 - Naujokaitis,M. & E, CA ($1,305)
$160 - Pumputis, A. & J.,NY ($800); Simutis, A. & J. ,NY ($772)
$ 155 - Daugėla, S.O.,CA ($1,050)
$ 150 - Bimbiris, A. & V. ,CA ($775); Birutis, S., NJ ($450); Cea-ser,

F. , CA ($762); Dunajewski,A. NY ($930); Gražutis, J., IL ($300); Jankus, 
J., CT ($150); Kolba, E., IL ($485); Maželis, V., NY ($210); Narušis, B. 
& R., IL($150); Prišmantas, K. & E.,CA ($585); Rasimas, P., NY ($150); 
Rubšys, kun. A., NY ($645); Šimaitis, K., NY ($395); Šimkus, B., CA 
($1,568); Šimonis , J. & M. CA ($1,685); Stankūnas,J & G.,CT ($375); 
Steponis,V.,NY ($430); Švitra, P. & I., NY ($195); Vakselis, A. & L, NY 
($990); Džiugas, S. & S., IL ($225)

$140 - Kniuipys, J., CA ($200)125
$ 125 - BilėnasJ. & D. NY ($620); Echaniz, A. & F., NY ($225); 

Gruodis, P.& J.,IL ($2,135); Narutis,P. & E., IL ($842); Sužiedėlis, V. &
B. , MA ($400); Vygantas, P.V.& M., TX $525)

$120 - Lietuvos Laisvės Forumas ($220)
$ 110 - Aleksa, J. & R., NY ($200); Erčius, M.G.,NY ($365); 

Žukauskas, V. & M., NY ($160)
$ 108 - Palubinskas, V.,NY ($293)
$100 - Bagdas, j., NY ($1,050); Barnet, E., NY ($150); Bartose-vičius, 

E., Ml ($3,300); Blažys, J.J., IL ($43,895); Čicagos Lietuvių medžiotųjų 
ir žuvautojų klubas ($810); Daugirdas, A. & E., IL ($327); Gibson, C., Ml, 
($1,660); Gudelis, Dr.,FL ($100); Kazlauskas, L. & O., IL ($520); Kenter,
G. , CT ($840), Krištopaitis, Br.,IL $795); Lesevičius, A. G., IL ($840); 
Levanas, A., CT ($1,200); Liaukus, J.& E., FL ($1,790); Lukoševičius, A. 
J., NY ($200); Milukas, N., NY, ($150); Motiejūnas, J.& O., AZ ($941); 
Muliolis, A. & A., OH ($880); Nakoneczna, R., FL ($145); Nekalto 
Prasidėjimo seserys ($1,140); Pocius, M., IL ($755); Preikštas-Petrulis, 
B., FL ($1,680); Ruigys, A. & L., CA ($365); Sabalis, A. & A., NY ($100); 
Sa-vaitis, J.& L., NY ($125); Sidrys,R., IL ($825); Simonaitis, A., IL, 
($1,025); Simutis, L. & Z. , IL ($600); Sirusas, G. S. & G., NJ ($305); 
Stanelis, P. & S., FL ($265); Šulaitis, D.& M., NY ($235); Tamoshunas, 
A., CT ($450); Tėvai Pranciškonai ($1,050); Tucci, G., C ($100); Tumas, 
L, CA ($500); Vaičiūnas, S., OH ($150); Vaitkevičius, L, NY ($210); 
Valaitis, J., IL ($170); Vigelis, E., NJ ($1,300); Vilutis,P., CANADA 
($500); Zenkus, A.& D.,MA ($375)

$ 95 - Minkūnas, E., NY ($675)
$ 90 - Palys, P.M., NY ($315); Rysavy, A., NY ($820)
$ 85 - Bulotienė, E., Ml ($3,635); Rimienė, B.,NY ($190)
$ 80 - Gumbelevičius, J. & A., OR ($800); Sidrys, L. & R., IL ($100)
$ 75 - Baranauskas, E. W., NY ($612); Bražėnas, V.& E., FL ($495); 

Danisevičius, O., NY ($290); Jakštys, A.J., IL ($100); Mažeika, V. & V., 
IL ($1,110); Pojūnas, T., CA ($100); Shukis, J., NY ($175); Stankaitis, 
A.P. & B.O., CT ($100)

$ 70 - Andruška, H. & E., NY ($577); Anonis, V. & D., NY ($445); 
Botyrius, J., NY ($766); Gruzdąs, J., FL ($1,033); Juška, E. M., NY 
($370); Valeška, E., NY ($100)

$ 65 - Kiznis, J., NY ($600); Rumbaitis, M. & J.,FL ($225); Vaiče- 
liūnas, K., OH ($465)

$ 64 - Taunys,Regina,CT ,$500
$ 60 - Alksninis, A., FL ($85); Campė, K., CT, ($513); Garsys, V. & A., 

MA ($690); Jasaitis, E., FL ($420); Kriščiukaitis, J. & M., MA ($100); 
Markus-Markevičius, A., NY ($915); Matulaitienė, J.,NY ($235); 
O'Donahue, C., Ml ($60); Rajus, R. NY ($177); Vai, V.V. & R., IL 
($110); Vitėnas, J., MD ($100)

$ 58 - Petrauskas, B., NY ($100)
$ 55 - Ambraziejus, P. G., MA ($335); Pakalka, J. & P., I N ($3,935); 

Raila, kun. S., NY ($150)
$50 - Ambrozaitis, K.G.,IN ($700); Arvystas, M G.,NY ($300); Baceviči

us, S. & J.,IL ($50); Baker, G. E., VA ($150); Balčiūnas, V. CT, ($600); 
Bitėnas, D. R. & R., NY ($451); Bobelis, A. & D., NY ($100); Bukavec- 
kas, T.& I., IL ($120); Dumbra, A., Ml ($100); llgutis, A.& R., NY ($365); 
Končius, J.& G., IL ($110); Kregždienė, V., AR ($120)

(Tęsinys sek. numeryje)

Lietuvos Vyčių Vidurio Atlanto apskrities suvažiavimas
Pagal tradiciją, Lietuvos Vyčių 

kuopos ir apskritys kovo mėnesį 
švenčia savo globėjo Šv. Kazi
miero šventę. Aukojamos mišios, 
po to pusryčiai ir susirinkimas. 
Šiemet Vidurio Atlanto apskri
ties suvažiavimas įvyko kovo 10 
dieną, Our Lady of Sorrovvs 
bažnyčioje. Prieš Mišias ritualo 
komiteto vadovas Joseph Žukas 
įteikė certifikatus 3 ir 4 laipsnio 
kandidatams. Medalius prisegė 
prel. D. Pocus padedant Becky 
Nakrosis ir Cathy Cierpial. 4-to 
laipsnio medaliai buvo įteikti: 
Marie Guoba ir Nellie Krynicki.
3-čio laipsnio: Mary Barkus, 
Amelia Gregotowicz, Anna 
Linkonis, Mary Tumelis, Jean 
Tatoris, Elena Nakrosis, Eleanor 
Rokas, Leonard Rokas, Nellie 
Stodolski, Estelle Nelson. Neda
lyvavo šie kandidatai: John Na
krosis, Walter Staskus, George 
Blecka, Helen LaPierre ir Shelley 
LaVine. 3-čio laipsnio medaliai 
bus įteikti Floridoje šiems kan
didatams: kun. Vytautui Piktur
nai, Frances Daniels, Florence 
Morris, James Marcinkus.

Po Mišių Lietuvių katalikų cen
tre buvo vaišės. Po trumpo pa
bendravimo susirinkimą atidarė 
apskrities prezidentas Ed 
Barkovvski. Sveikino Kearny kuo
pos narė Theresa Bilaitis. Viešnia 
kalbėtoja Jeanne Dorr iš Lietu
vių Bendruomenės paaiškino

90 metų Dievui ir Tėvynei
Aušros vartų parapija Manhattan, NY, atšventė 90 metų sukaktį
(Pabaiga. Pradžia Nr. 15)
Kai Apreiškimo parapijos 

Brooklyne klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis išėjo į pensiją, kun. 
Vytautas perėmė parapiją. Pa
kalniškio tėvai Jonas Pakalniškis 
ir Ona Dyglytė čia susituokė. 
Kun. Juozas Šeštokas 1915 sau
sio 1 d. gimusį būsimą kun. Pa
kalniškį pakrikštijo Jono Leonar
do vardais.

Kun. Eugenijus Savickis, 
1989 -

Kai kun. Vytautas išvyko į 
Brooklyną, jis nepaliko mūsų 
našlaičiais bet paliko mus kun. 
Eugenijaus gerose rankose. Kun. 
Langenfelt tęsia: "Parapija gero
kai praturtėjo atėjus genialiam 
kunigui. Šalia savo parapijos 
darbo, jis turi įvairių kitų tal
entų. Turi kelis mokslo laipsnius 
ir doktoratą. Kun. Eugenijus 
buvo įšventintas vyskupo 
Pauliaus Baltakio, OFM, Šv. Patri
ko katedroje, Manhattane, 1986 
gruodžio 6 d. Per trumpą laiką 
klebonas su savo "dešiniąja ran
ka", Tony Zagarino, padarė kelis 
stebuklus - gal pats geriausias 
įvyko 1995 sausį, kada visos sko
los buvo išmokėtos. Per tą laiką 
buvo laidotuvių, bet taip pat 
vedybų bei krikštų. Įdomu, kad 
tarp krikštų buvo dvynukės iš 
Lietuvos, Raseinių, kurias įdukri- 

apie Lietuvos vaikų fondą.
Prezidentas Barkovvski pers

kaitė pranešimą apie svarbius 
nutarimus, kuriuos pereitų metų 
spalio mėnesį savo susirinkimo 
metu Philadelphijoje svarstė Lie
tuvos Vyčių Centro Valdyba.

Viceprezidentė (narystei) Ma
rytė Abbot ragino tėvus ir sene
lius įrašyti vaikus ir anūkus į 
Vyčių organizaciją. Junijorų vi
cepirmininkė Bernice Aviža kal
bėjo apie junijorų veiklą. Ba
landžio mėnesį planuojama ke
lionė į Ellis Island ir prie Laisvės 
Statulos.

Sekretorė Muriel Lėkštutis per
skaitė praeito susirinkimo pro
tokolą, Josephine Žukas pateikė 
iždo informacijas. Ritualo vadas 
Joseph Žukas paaiškino, kaip 
pagal Ritualo įstatus suteikiami 
Lietuvos Vyčių laipsniai. Kiekvie
nos kuopos ritualo vadai turi 
kruppščiai laikytis taisyklių, nu
statytų Lietuvos Vyčių konsti
tucijoje.

Kultūros komiteto vadovas 
Anthony Yakavonis pasakojo 
apie savo kelionę į Puerto Rico, 
kuomet jis mandolina linksmi
no vietinius gyventojus lietu
viškom melodijom. Puertori- 
kiečiams tas padarė didelį įspūdį.

Lietuviškos veiklos pirminin
kas Romas Kezys teigė, kad da
bar Lietuvoje gyvenimas yra la
bai pesimistiškas. Kitais metais į 

Prel. Ladas Tulaba

no Matickų šeima. Jas kun. Eu
genijus pakrikštijo Linos Dianos 
ir Onos Carinos vardais. Mūsų 
gabi muzikė - vargonininkė Al
dona Kepalaitė ne tik vadovauja 
chorui, bet kuria jam muziką. 
Po mišių ji skuba į salę paruošti 
kavutę. Du dosnūs parapijiečiai 
paaukojo įspūdingą Aušros Vartų 
Marijos paveikslą, sukurtą Tado 
ir Elenos Sviderskų.

Pereito amžiaus atvykėliai, 
antrojo karo pabėgėliai lietuviai 
bei dabartiniai imigrantai su 
vietiniais portugalais gražiai ben
dradarbiauja. Nepakeičiama yra 
vietinė Knights of Columbus 
kuopa, kuri, kaip ir Lietuvos 
Vyčiai, ne tik naudoja salę

1996 balandžio 26, Nr. 17 • DARBININKAS • 7

prezidento postą vėl kandidatuos 
dabartinis prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Taip pat preziden
tūros mėgins siekti Valdas Adam
kus, Amerikos lietuvis iš Chica
gos. R.Kezys priminė, kad lap
kričio 9-ta, jo vadovaujama pro
grama "Laisvės Žiburys" švenčia 
30-tąjį gimtadienį. Ta proga jis 
yra pakvietęs iš Lietuvos mišrų 
chorą "Leliumai", kuris pasirodys 
trečiadienį, lapkričio 24 d., 7:30 
v.v., Kultūros Židinyje, Brooklyne, 
NY. Vėliau pasirodys Lincoln Cen
tre, Manhattane.

Loreta Stukienė kalbėjo apie Lie
tuvių Religinės Šalpos vedamą 
Lietuvos vaikų maitinimo progra
mą. Čekius reikia išrašyti Catho- 
lic Religious Aid ir siųsti: Loretta 
Stukas, 234 Sunlit Dr., Watchung, 
NJ 07060.

Keletui labdaros organizacijų 
buvo suaukota apie 500 dol.

Suvažiavime dalyvavo 103 na
riai ir svečiai. Atstovauta 9 kuo
poms. Apskritis susidaro iš 14 
kuopų. Susirinkimą malda uždarė 
garbės narys Kazys Šipaila. Kitas 
apskrities susirinkimas įvyks Ne- 
warke, NJ, birželio 9-tą. Šeimi
ninkaus Newarko 29 kuopa. 
_______________ Mary R. Kober 

TikDAAB7N7NK£Jūs ga
lite rasti naujausių žinių 
iš Lietuvos ir viso pasau
lio.

pobūviams, bet ir prisideda prie 
parapijos išlaikymo. Daugelis jų 
yra gabūs mechanikai bei staliai, 
kurie padeda kun. Eugenijui šią 
"90 metų grand damą gydyti". 
Nereikia užmiršti ir parapijos ofi
cialaus katino Jellybean, kuris 
tvarko parapijos pelių reikalus. 
Esant per kelis žingsnius nuo 
Hudsono upės, šie gyvūnai dažnai 
apsilanko.

Kun. Langenfeld baigia: "Per 
savo beveik 60 metų bendradar
biavimą su Aušros Vartų parapija, 
pamilau lietuvių tautą. Aš gerbiu 
jų draugiškumą, dvasiškumą ir 
darbštumą. Lietuvos Vyčių kuopa 
mane padarė kuopos garbės na
riu. Aš net žinau savo vardą lietu
viškai: Mikalojus Ilgalaukis.

Kun. Nickolas Langenfeld mirė 
1992 m. ir buvo palaidotas savo 
gimtojoje Winconsino valstijoje. 
Dėkojame Dievui, kad Jis išlaikė 
mūsų parapiją tiek metų. Ji per
gyveno sunkumų: Holland Tun- 
nel statybą 1920 m., didžiąją 
depresiją 1930 m., pirmąjį ir 
antrąjį, bei Korėjos ir Vietnamo 
karus. Visa tai paliko daugybę 
žaizdų, bet kaip Feniksas ji 
prisikėlė iš pelenų ir drąsiai žengia 
į 100-uosius.

Ad Multos Annos mūsų myli
mai parapijai.

Dalia Bulvičiūtė

SUNNY HILLS, FL

Mirė
Antanas Zaikauskas

Sausio 21 d. mirė Antanas 
Žalkauskas, tik prieš tris savaites 
atšventęs 73-jį gimtadienį. Jis 
jau ilgokai sirgo plaučių vėžiu. 
Į Ernos ir Antano namus su
važiavo visa jų šeima: duktė 
Loreta su vyru ir dviem sūnum 
iš Detroito, duktė Linda iš New 
Yorko ir sūnus Paulius iš Atlan
tos. Antanas mirė savo šeimos 
apsuptas.

Iš pat mažens pamėgęs meną, 
baigęs Panevėžio vyrų gimna
ziją, vienerius metus mokėsi 
Vilniaus Dailės akademijoje, kol 
.naciai ją uždarė. Mūnchene taip 
pat neilgai teko studijuoti, nes 
ir UNRRA . universitetas buvo 
uždarytas. Kaip ir daugumai į 
JAV atvykusių, jam teko grie
btis bet kokio darbo. Praleido 
daugelį metų dirbdamas Ge
neral Motors bendrovėje. De
troite dar kartą grįžo į meno 
studijas Wayne universiteto 
Arts and Crafts mokykloje. Tik 
išėjęs į pensiją, galėjo atsiduoti 
pamėgtam menui. Užsiėmė ta
pyba, bet daugiausia medžio 
skulptūra. Į pasaulį išleido apie 
pusšimtį skulptūrų ir apie tiek 
pat paveikslų.

Sausio 23 d. laidojimo na
muose atsisveikinant su a. a. 
Antanu, jautriai kalbėjo apyl. 
pirm. L. Savaitienė, Palm Beach 
County apyl. pirm. A. Augū- 
nas, draugai J. Ratnikas, A. 
Vėlavičius ir Antano duktė Lin
da. Kitą dieną po pamaldų Šv. 
Teresės bažnyčioje Antano kū
nas buvo išvežtas sudeginti.

Jau 50 metų 
Amerikoje!

Vasario 27 d. Jurgis Savaitis 
tyliai atšventė 50 metų sukaktį 
nuo atvykimo į Ameriką. 
Pirmieji lietuviai imigrantai po 
II Pasaulinio karo buvo poetas 
J. Aistis - Aleksandriškis su 
žmona Aldona, prof. Vladas 
Juodeika su sūnum Algiu, stud. 
Bronė Budreikaitė ir Jurgis 
Savaitis. Jie visi atvyko 1946 m. 
vasario mėnesį, pirmieji penki 
iš Prancūzijos, o J. Savaitis iš 
Švedijos. J. Savaitis buvo pir
mas lietuvis imigrantas, 
atskridęs per Atlantą keleiviniu 
lėktuvu.

Dar 1945 metų vasarą Ame
riką iš Švedijos pasiekė Vladas 
Vaitkus, o iš Danijos Seibutis 
(vardo neprisiminta), bet jie abu 
buvo Amerikos piliečiai.

Atvykęs į JAV, J. Savaitis pir
muosius ketverius metus gyve
no Chicago j e ir buvo vienas iš 
"Draugo" redaktorių. Po to dve
jus metus tarnavo Amerikos 
armijoje, o 1952 m. persikėlė į 
New Yorką. Pasinaudodamas 
Korėjos karo metu kariuo
menėje tarnavusiems suteikto
mis stipendijomis, New Yorko 
Universitete gavo B.S. ir M.B.A. 
laipsnius. Beveik 34 metus 
išdirbo The Chase Manhattan 
Bank, gaudamas Second Vice 
President titulą. Pensijon išėjo 
1986 metais ir beveik visą laiką 
gyvena Sunny Hills, dažnokai 
ir New Yorke apsilankydamas. 
Nuo 1988 m. lapkričio 13 d. 
yra LB Sunny Hills apylinkės 
iždininkas, o nuo 1994 m. sau
sio 30 d. ir sekretorius. Šiai LB 
apylinkei nuo 1994 m. sausio 
30 d. pirmininkauja jo žmona 
Laima, kuri kartu yra ir LB XIV 
Tarybos narė.

J. Savaitis šįmet sulaukia 75 
metų, tad sveikiname sukaktu
vininką. Šiais metais 75-mečius 
minės ir daugiau Sunny Hills 
lietuvių: Vytautas Beleckas, 
Petras Mackus, Alfonsas Nakas, 
Dionizas Pranckevičius, Albinas 
Strazdis ir gal daugiau, tegu jie 
atsiliepia. Moterų į šį sąrašą 
neįtraukiame.

Koresp.
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YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

NY gydytojų ir dantų gy
dytojų draugijos metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
š. m. balandžio 28 d., Kultūros Ži
dinyje. 12 vai. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje mišias už mi
rusius draugijos ir jų šeimų na
rius aukos Tėv. Pr. Giedgaudas, 
OFM. Po pamaldų bus bendri 
priešpiečiai ir mokslinė paskaita 
"Smegenų insultas", kurią skai
tys dr. Ramunė Pliūrienė. Su
sirinkimo metu bus renkama nau
ja 1996-1997 m. draugijos valdy
ba.

Gydytojai, dantų gydytojai, 
jų šeimų nariai ir svečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti ir mišiose ir 
susirinkime.

NY L. G. ir D. G. 
draugijos valdyba

Tautos Fondo metinis na
rių susirinkimas įvyks š. m. 
gegužės 4 d. Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY. 9:00 vai. ryto Tėvų Pran
ciškonų koplyčioje bus aukoja
mos mišios Tautos Fondo rėmėjų 
intencija. Susirinkimo pradžia - 
10 vai. ryto. Pakvietimai su įgalio
jimo lapeliais jau išsiuntinėti vi
siems nariams. TF nariai, negavę 
pakvietimų, prašomi pranešti 
Tautos Fondo raštinei: 351 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207; 
tel. (718) 277-0682. Susirinkimo 
metu įvyks seminaras tema: "Lie
tuvos išeivija ir artėjantys Seimo 
rinkimai Lietuvoje". Visi Tautos 
Fondo nariai maloniai kviečiami 
dalyvauti metiniame susirinki
me.

Algirdas Saudargas, Liet. 
Krikščionių Demokratų pirm., 
buv. Užsienio reik, ministras, kal
bės Kult. Židinyje gegužės 5 d. 
popietėje. Tikslus laikas bus pra
neštas kitame numeryje.

Kultūros Židinio kavinė 
veiks sekmadienį, gegužės 5 d., 
Kultūros Židinyje nuo 12 vai. iki 
5 vai. popiet. Bus galima gauti 
skanius lietuviškus pietus, kavos 
ir pyragų.

LB New Yorko Queens 
apylinkės metinis narių su
sirinkimas šaukiamas sekma
dienį, gegužės 5 d., 3 vai. popiet 
(ne 3:30 vai. popiet, kaip buvo 
skelbiama anksčiau) Kultūros 
Židinio posėdžių menėje. Visi 
apylinkės lietuviai prašomi da
lyvauti. Bus renkami 4 vadybos 
nariai.

PINIGAI PERVEDAMI Į 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
cargo. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (312) 436-7772. CON- 
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.).

ŠVENTASIS RAŠTAS - POPULIARIAUSIA 
KNYGA

Šventasis Raštas arba kai kurie pavieniai bibliniai tekstai yra 
išverst'5 daugiau kaip 2,000 kalbų ar dialektų. Tikslų skaičių šiomis 
dienomis paskelbė Berne veikianti Visuotinė Biblijos sąjunga. 
Senojo ir Naujojo testamento raštai yra prieinami 2,123-mis 
kalbomis. Vien dėl statistikos pažymėtina, kad tai 31-na kalba 
daugiau nei pereitais metais. Biblijos Sąjunga dar praneša, kad 
visos Senojo ir Naujojo testamento knygos yra išverstos į 349 
kalbas. Tai aštuoniomis kalbomis daugiau nei prieš metus. Galima 
padaryti išvadą, kad Šventasis Raštas yra labiausiai verčiamas 
leidinys visame pasaulyje. Vertimų rekordas priklauso Afrikai, kur 
biblijos vertimų skirtingomis kalbomis ir tarmėmis yra 601-nas. 
Antroje vietoje yra Azija - kur Šventojo Rašto tekstai yra išversti į 
527 kalbas. Amerikoje, tiek šiaurės, tiek pietų, Šventojo Rašto 
vertimų yra 446, Olandijoje-355. Europoje Šventojo Rašto vertimų 
yra mažiausiai - 191-na kalba ir tarme. Be to, dar nepamirštinas 
vertimas į dirbtinę Esperanto kalbą. Prasidėjus kompiuterių laikams, 
visas Šventas Raštas yra įvairiausiomis kalbomis išleistas ir CD 
plokštelėse. V. R.

E-mail: 71712.107@compuserve.com
Redakcija .......(718) 827-13$2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr..........(718) 827-1351

Spaustuvė .......(718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas ........(718) 827-7932
Salė (kor.) ........ (716) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Vilhelmo Čepinskio, Jul- 
liard muzikos akademijos auklė
tinio, koncertas įvyks š. m. ba
landžio 27 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, No. 5th St., Brook
lyn, NY. Smuikininkui akompa
nuos pianistas William Smiddy.

ŽINIOS
iš Lietuvos Respublikos 

Misijos prie JT
Š. m. balandžio 2 d. ambasa

dorius O. Jusys ir patarėjas R. 
Paulauskas susitiko su JT Žmo
gaus teisių komiteto atstove C. 
Chanet (Prancūzija), kuri įteikė 
JT Gen. Sekretoriaus notos kopi
ją (1996.2.15) dėl LR Vyriausybės 
sutartinių įsipareigojimų pagal 
Tarptautinį politinių ir pilietinių 
teisių pakto 40 straipsnio l(a) 
paragrafo įgyvendinimą. Susitiki
mo metu komiteto atstovė pri
pažino, kad Lietuva dar nėra pa
teikusi pradinio raporto, numa
tyto Pakte, apie žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje. Amb. O. Jusys 
pranešė apie šio raporto parengi
mo stadiją ir patvirtino, kad šis 
dokumentas bus įteiktas komite
tui artimiausiu laiku.

Balandžio 3 d. patarėja G. 
Damušytė LR Misijoje priėmė 
15 studentų iš Vokietijos, kurie 
balandžio 1 - 6 d. atstovavo Lie
tuvos Respublikai mokymo pro
gramoje apie Jungtinių Tautų 
darbą ir tikslus. Šioje programoje 

kasmet dalyvauja apie 2,000 stu
dentų - delegatų iš viso pasaulio. 
G. Damušytė painformavo stu
dentus apie LR užsienio politikos 
planus ir delegacijos darbą Jung
tinėse Tautose. LRNM

Nuolatinis Šventojo Sos
to stebėto jas Jungtinėse Tau
tose New Yorke, arki vysk. Re
nato Martino ir Šv. Sosto atstovy
bės prieš keletą metų įsteigtas 
fondas Path to Peace (Takas į 
Taiką) gegužės 8 d. rengia studijų 
seminarą, skirtą praėjusių metų 
spalio mėnesį Jungtinėse T autose 
pasakytai popiežiaus Jono Pau
liaus II kalbai.

Seminaras vyks NY Jungtinių 
Tautų rūmų socialinės ir ekono
minės komisijos salėje. Atidary
mo žodį tars JT gen. sekretorius 
Boutros Boutros Ghali. Tarp kitų, 
seminare dalyvaus ir kalbės JT 
gen. asamblėjos pirm. Diego Frei- 
tas do Amarai, Vatikano santykių 
sų valstybėmis sekretorius arki- 
vysk. Jean Louis Tauran, New 
Yorko kardinolas John J. 
O'Connor, Harvardo univ. prof. 
Mary Ann Glendon, kuri vado
vavo Šv. Sosto delegacijai, daly
vavusiai Pekino moterų teisių 
konferencijoje.

VRŽ

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos New Yorko klubo narės, kurios š. m. balandžio 14 d. 
Kultūros Židinyje surengė Atvelykio popietę. S. Narkėliūnaitės nuotrauka

ATVELYKIO POPIETĖ KULTŪROS ŽIDINYJE
Bus jau apie 40 metų, kaip 

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos New Yorko klubas rengia 
Atvelykio popietes. Anksčiau jos 
būdavo rengiamos įvairiose salėse 
Manhattane, VVoodhavene ir kt., 
o kai Kultūros Židinys atidarė 
duris svečiams, popietės ten pa
stoviai ir rengiamos.

Popietės turi savo nusisto
vėjusį stilių. Šalia tradicinio vely
kinio stalo visada būna ir kultū
rinė programa.

Šiemet toji popietė buvo ba
landžio 14 d., sekmadienį, 3:30 
vai. popiet Kultūros Židinio di
džiojoje salėje. Svečių susirinko 
apie 130. Čia matėme ir Lietuvos 
ambasadorių prie J. Tautų Anicetą 
Simutį su žmona, Pranciškonų 
vienuolyno viršininką Tėv. Pran
ciškų Giedgaudą, OFM, Darbi
ninko redaktorių Tėv. Kornelijų 
Bučmį, OFM. Iš VVaterburio, CT, 
į šias popietes visuomet atvyksta 
Danutė Venslauskaitė. Buvo sve
čių ir iš kitų Connecticut ir New 
Jersey miestų.

Popietę atidarė klubo pirmi
ninkė dr. Marija Žukauskienė, pa

Ar iškentėsim vieną savaitę nejjungę televizijos?
"Amerika laisva nuo televizijos!" 

(TV-free America) - tai organi
zuota JAV šeimų ir medikų grupė, 
kuri ragina amerikiečius nuo ba
landžio 24 d. iki balandžio 30 
d. susilaikyti nuo televizij os žiūrė- 
jimo. Ji siekia paskatinti šeimas 
gilesniam tarpusavio bendravi
mui, bendrai sportinei veiklai ir 
savo dvasinio gyvenimo ugdy
mui. Iki šiol į organizacijos krei
pimąsi atsiliepė 8 valstijos.

Iniciatoriai, kurie tikisi sulauk
ti dar daugiau šio užmojo ša
lininkų, pateikia tokius argumen

DARBININKUI paremti aukojo
DARBININKO skaitytojai, atsi

untę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir at
silyginę už įvairius patarnavimus 
ar metinį kalendorių:

Po 10 dol.: E. Maximotisch, 
Ashford, CT; V. Nenortas, W. 
Hartford, CT; J. Tricis, Chicago, 
IL; Vanda Bagdonas, Daytona 
Beach, FL; Danguole Jaffee, 
Pensacola, FL; R. A. Shatas, Sun- 
ny Hills, FL; Vanda Jautokas, 
Chicago, IL; A. Dameika, Du- 
rand, IL; Irena Galinis, Lemont, 
IL; Irena Kerelis, Palos Park, IL; 
Gražina Paegle, Marion, IN; lg. 
Kučiauskas, Baltimore, MD; Ce- 
cilia M. Žitkus, Baltimore, MD; 
Aldona Aaistis, Temple Hills, 
MD; Josephine Matioska, Cen- 
terville, MA; V. Bakšys, Dorches- 
ter, MA; Br. J. Naras, Shrews- 
bury, MA; Marijona Zeringienė, 
Westfield, MA; A. Bazikas, 
Worcester, MA; E. Raudys, 
Bayville, NJ; Vyt. Jankus, Del- 
ran, NJ; Regina Sherris, Edgewa- 
ter, NJ; A. ir B. Stukas, Jackson, 
NJ; E. R. Vigelis, Lindenvvold, 
NJ; A. Savokaitis, No. Brunswick, 
NJ; A. Rubonis, No. Haledon, 
NJ; D. Andruska, Roselle Pk., NJ; 
Meile Ivasauskas, Union, NJ; Vi- 

sveikindama susirinkusius ir pri
simindama apie šios šventės tradi
ciją. Meninę programą atliko ak
torius humoristas Vitalis Žukaus
kas, kuris su savo programomis 
yra aplankęs Australiją, Pietų 
Ameriką, kelis kartus buvęs Lie
tuvoje. Tai vieno žmogaus teat
ras, kuris paprastai remiasi žais
mingais anekdotais, kartais kokia 
vaidybine ištrauka iš veikalo ar 
kokio nuotykio inscenizavimu. 
Šie žaismingi pasakojimai publi
kos buvo šiltai sutikti. Programa 
užtruko kokį pusvalandį.

Tada Tėv. Pranciškus Giedgau
das, OFM, sukalbėjo originalią 
šiai progai pritaikytą invokaciją. 
Po jos pirmininkė pakvietė ponią 
Janiną Simutienę pradėti vaišes.

Salės dešinėje pusėje stovėjo 
didžiulis, įvairiausiais valgiais ap
krautas stalas. Janina Simutienė 
ir buvo pirmoji, priėjusi prie val
gių stalo. Tuoj susidarė eilutė 
žmonių, bet visi gan greitai ap
sirūpindavo valgiais, nes ėjo prie 
stalo iš abiejų pusių. Kas norėjo, 
galėjo valgius kartoti. Vaišių metu 
gražią kalbą apie labdaros darbus 

tus ir statistinius duomenis: ame
rikiečiai tėvai per savaitę pokal
biui su vaikais vidutiniškai skiria 
38 minutes. Tuo tarpu paaugliai 
savo ruožtu prie televizijos ekranų 
per dieną vidutiniškai praleidžia 
po 4 valandas. Šios "betelevi- 
zinės" savaitės organizatoriai taip 
pat pabrėžia, kad daugelis TV pro
gramų propaguoja smurtą ir prie
vartą, kurie neigiamai veikia tiek 
paauglių, tiek ir suaugusių žmo
nių psichiką; pateisina asocialų 
gyvenimo būdą.

Pirmą kartą ši organizacija 

vian Karutis, Amsterdam, NY; A. 
Baksys, Cakverton, NY; B. Baron- 
iunas, New Hyde Pk., NY; Zina 
Di Falco, NY, NY; T. Lora, Rego 
Pk, NY; Viktorija Galinis, Rich
mond Hill, NY; Vita Simonaitis, 
Richmond Hill, NY; Liuda Ku
likauskas, So. Ozone Park, NY;
A. Aleksiejus, Valley Stream, NY; 
Ona Danisevicius, Woodhaven, 
NY; Rosaliejasinskas, Wood-ha- 
ven, NY; Aleksandra Žukas, 
Woodhaven, NY; A. Drogelis, 
Brentvvood, TN; Brone Liaudan- 
skas, Camano Island, WA.

Po 5 dol.: Beatričė Jursch, Fair- 
field, CT; Marcella Laureckas, 
Waterbury, CT; A. K. Gruzdys, 
St. Petersburg Beach, FL; Sally 
Zupka, St. Petersburg Beach, FL; 
Hedy Ostrogorsky, Boise, ID; V. 
Povilonis, Sleepy Hollow, IL; 
Aldona Sabalis, Blue Hill, ME; 
Anastazija Dubinskas, Baltimore, 
MD; K. Nenortas, Dorchester, 
MA; J. Kackelis, Northampton, 
MA; S. Veršelis, Westwood, MA; 
Tamara Augulis, Bloomfield, NJ;
B. Raugas, Delran, NJ; A. Gir
nius, Hovvell, NJ; W. Calitis, N. 
Brunsvvick, NJ; Jane Venckus, 
New York, NY; G. Podgalsky, 
Watchung, NJ; Aga Arlickas, 

pasakė viešnia Danutė Venslaus
kaitė.

Kavos metu vyko loterija, susi
laukusi didelio dėmesio. Pelnas 
padidino rengėjų pajamas.

Buvo ir nenumatyta muzikinė 
programa: svečias iš Lietuvos, Ro
mas Bučauskas iš Šilutės, pagrojo 
akordeonu ir padainavo dainų.

Pobūvis užtruko apie tris va
landas. Tokią popietę surengti 
nėra taip lengva - reikia įdėti daug 
darbo. Klubo narės pasidalina dar
bais iš anksto. Pagamintus val
gius suvežus į Židinį, reikia juos 
dar sudėti ant stalo, papuošti 
stalą, išdekoruoti pačią salę. Šie
met K. Židinio salėje iš vakaro 
vyko vestuvės, todėl visus puoši
mo darbus reikėjo atlikti tą patį 
sekmadienio rytą, o tai dar ap
sunkino visą ruošą.

Tik narių nuoširdus darbas ir 
padaro šias popietes jaukias, gra
žias ir įdomias. Malonu ten apsi
lankyti, pasimatyti su pažįsta
mais ir pabendrauti. Rengėjoms 
linkime ištvermės. Tegul ši dau
gelio metu tradicija neišblėsta!

p.j.

pasiūlė amerikiečiams savaitę lai
ko susilaikyti nuo TV žiūrėjimo 
praeitais metais. Į raginimą tada 
atsiliepė virš milijono asmenų, 
tarp jų buvo ir kongresmanų ir 
žinomų sportininkų. Šiemet ren
gėjai tikisi, kad tą savaitę nuo 
balandžio 24 d. iki balandžio 30 
d. virš 3 milijonų amerikiečių 
vietoj TV žiūrėjimo daugiau lai
ko skirs šeimai, tarpusavio ben
dravimui ir savo dvasinio gyve
nimo ugdymui.

VŽ

Maspeth, NY; P. Vasiliauskas, 
Woodhaven, NY; P. Kiaunė, 
Rochester, NY; Adelaide Mar- 
shall, Swan Lake, NY; Ona Vasi
liauskas, Woodhaven, NY; Ma
rija Wasilchikow, Woodhaven, 
NY; Adele Matus, Cleveland, OH 

Kiekviena auka yra didelė pa
galba DARBININKUI. Laikraščio 
ateitis, tuo pačiu ir lietuvybė 
išeivijoje, priklauso nuo aukoto
jų dosnumo. Vien iš prenume
ratos nebūtų galima išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame. 
Darbininko administracija

Pranas Baltakis, Lake 
Worth, FL., kasmet paremia 
mūsų spaudą didesne auka, o 
dabar apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią paramą.

Saulius Remėza, New Roch- 
elle, NY, šiemet vėl apmokėjo 
prenumeratą, atsiųsdamas 100 
dol. čekį. Nuoširdžiai dėkojame 
už "DARBININKO" stiprinimą.

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 
377-1401. 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, šve
diškai. Skambinti (718) 956-1653 
vakarais. sk.

Parduodamas 3 kambarių 
butas Vilniaus centre, tinka 
įstaigai ir verslui. Skambinti 
tel.:(212)877-8602. sk.

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

Mr. and Mrs. J. Starėnas, Palm 
Harbor, FL - 25 dol.;

J. K., Detroit, MI - 15 dol.
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 atsilikusi 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 26 d.,penkta
dienį, nuo 12 vai. iki 1 vai. po
piet Kultūros Židinio kieme. Dėl 
informacijų skambinkite tel. 
(914) 258-5133. Firmos atsto
vas paima siuntinius ir iš namų.

"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.

"Vilties" agentūra praneša, kad 
visi Velykiniai siuntiniai jau yra 
laimingai pristatyti į Lietuvą.

Jonas Žukas, vargonų vir
tuozas, gyv. Richmond Hill, NY, 
sunegalavo. Balandžio 10 d. St. 
Francis ligoninėje Roslyn, LI, jam 
buvo padaryta sunki širdies ope
racija. Linkime greitai pasveikti 
ir iki pasimatymo.

mailto:71712.107@compuserve.com
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