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LIETUVOJE ĮSTEIGTAS ROMO 
KALANTOS ĮAMŽINIMO FRONTAS

Savaitės 
įvykiai 
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NUTEISĖ UŽ TEISYBĖS SAKYMĄ PER PAMOKSLĄ 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 76 
Šis “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” numeris okupuotoje Lietuvoje Išleistas 1988 m.vasario 14 d.

Religinė literatūra 
jau šmeižikiška

Kybartai (Vilkaviškio raj.). 
1987 lapkričio 17 d. 14 vai. į Vil
kaviškio miesto KGB būstinę 
buvo iškviesta Kybartų miesto 
gyventoja Birutė Briliūtė. Tar
dymui vadovavo iš Vilniaus at
vykęs čekistas Stepučinskas. 
Tardymo metu B. Briliūtei buvo 
pateikti 1987 rugsėjo 8 d. kratos 
metu paimtus daiktus liečią 
klausimai.

Kadangi tardytojas Stepučins
kas tendencingai siekė grynai re
liginio turinio literatūrą apibū
dinti kaip šmeižiančią tarybinę 
santvarką, B. Briliūtė tardymą 
ignoravo, o kitą dieną per tard. 
Stepučinską Vilniaus KGB pir
mininkui įteikė tokio turinio pa
reiškimą:

1987 lapkričio 17 buvau iš
kviesta tardymui į VSK Vilkaviš
kio poskyrį. Tardymui vadova
vęs VSK darbuotojas Stepučins
kas mane apklausinėjo kaip liu
dininkę byloje dėl šmeižikiško 
turinio literatūros gaminimo ir 
platinimo.

Dauguma tardytojo Stepu- 
činsko pateiktų klausimų lietė li
teratūrą, nieko bendro neturi
nčią su bet kokiu šmeižimu (pvz.

~ __ , žmo
gus, St. Yla Jurgis Matulaitis, B. 
Brazdžionio eilėraščių rinkinys 
Per pasaulį keliauja žmogus). 
Jau patį šios literatūros paėmimo 
faktą laikau kratą pravedusių 
darbuotojų neapdairumu ir savo 
dalyko neišmanymu.

Šios literatūros apibūdinimą 
kaip šmeižiančios tarybinę san
tvarką, laikau tendencingu VSK 
darbuotojų piktavališkumu. Juo 
labiau, kad net pats tardytojas 
Stepučinskas nesugebėjo paaiš
kinti, kur yra šmeižiama tary
binė santvarka B. Brazdžionio 
eilėraščių rinkinyje ar knygoje 
Jurgis Matulaitis. Į tai jis atsakė, 
kad pats šių knygų nėra skaitęs, 
o paprašius paskaityti eksperto 
išvadą, liečiančių šių knygų tu
rinį,. pareiškė, jog knygos ek
sperto išvadoje nėra atskirai ap
tariamos, o pateikiama bendra 
išvada — “šmeižikiškos”.

Po tokio atsakymo peršasi 
mintis, jog VSK darbuotojai sie
kia ne išaiškinti tarybinę santvar
ką šmeižiančius asmenis, o bet 
kokia kaina apkaltinti tarybinės 
santvarkos šmeižimu.

Bendradarbiauti, mano supra
timu, neteisingame VSK dar
buotojų darbe nesutinku ir todėl 
reikalauju 1987 lapkričio 17 d. 
tardytojui Stepučinskui duotus 
mano parodymus laikyti negalio
jančiais. Taip pat pakartotinai 
prašau grąžinti 1987 rugsėjo 8 d. 
kratos metu paimtus daiktus ir 
ateityje skirti rimčiau tardymui 
pasiruošusius asmenis (bent jau 
susipažinusius su tardymui pa
ruošta medžiaga).

30 dienų bėgyje laukiu raštiš
ko jūsų atsakymo.

— Sov. S-gos komunistų par
tijos centro komitetas nutarė iš
sivalyti nuo Stalino ir Brežnevo 
palikuonių ir privertė daugiau 
kaip 100 užsibuvėlių įteikti atsi
statydinimo pareiškimus. Jų tar
pe buvo 74 pilnateisiai centro 
komiteto nariai, kaip Andrei 
Gromyko, Sergei I. Sokolov, 9 
armijos maršalai ar generolai ir 
kt. CK iki šiol sudarė 301 pilna
teisis ir 36 nebalsuojantieji na
riai.

Prezidentas Gorbačiovas šia
me centro komiteto posėdy susi
laukė priekaištų iš kai kurių ko
miteto narių, kad jie rinkimuose 
pralaimėję dėl Kremliaus veda
mos politikos ir kad prezidento 
skelbiamas persitvarkymas ir at
virumas nuėjęs per toli. Kai ku
rie įrodinėjo, kad Gorbačiovo 
vykdomas persitvarkymas ir de
mokratija stumia partiją į 
pražūtį.

Komunistų partijos organas 
Pravda paskyrė net kelis pusla
pius iš partijos centro komiteto 
pasitraukusiųjų nusiskundiman 
pareikšti. Čia kai kuriuose laiš
kuose buvo kandžiai kritikuoja
ma Gorbačiovo politika, jo nesu
gebėjimas vadovauti krašto ūkiui 
ir žlugdymas partijos ir kariuo
menės autoriteto, jish^yn k^Įti- Viksva Dievas,^ pasaulis, 
namas toleravimu nacionalisti
nių jausmų ir noru savo nesėk
mes suversti stagnacijos perio
dui. Kai kuriuose straipsniuose 
buvo priekaištaujama, kad per 
didelis dėmesys teikiamas krimi
nalistam ir kaliniam ir kad Gor
bačiovas esąs apgavęs partiją ir 
jos ištikimuosius.
Klasių boikotas universitetuose 
vykdomas ir toliau.
skelbtus spaudos ir rinkimų įsta
tymus JAV pavadino nepakanka
mais laisviem ir nešališkiem rin
kimam įvykdyti.

Ispanijos vyriausybės pasita
rimai su nepriklausomybės sie
kiančios teroristinės baskų E.T.A. 
organizacijos atstovais dėl pa
liaubų nutrūko, ir vėl buvo grįž
ta į pirmykštes pozicijas — armi
jos ir policijos narių žudynes.

Kinijos vyriausybės įspėjimai 
imtis priemonių prieš studentų 
demonstracijas, studentų neįš- 
gąsdino, nes demonstracijos su
silaukė darbininkų ir visuome
nės pritarimo. Klasių boikotas 
universitetuose vykdomas ir to
liau.

PLO pirmininko pavaduoto
jas Salah Khalaf pareiškė, kad or
ganizacijos vadai sutiks įvykdyti 
okupuotose arabų žemėse rinki
mus, jei tie rinkimai sudarys 
žingsnį į gyventojų laisvą apsi
sprendimą, o ne į autonomiją, 
kaip Izraelio min. pirmininkas 
Yitzhak Shamir siekia.

JAV ir Sov. S-gos atstovam 
besitariant dėl eskimų judėjimo 
tarp abiejų valstybių palengvini
mo Beringo sąsiaurio srity, du 
sovietų delegacijos nariai per
žengė į JAV pusę ir pasiprašė po
litinės globos.

Lenkijos min. pirmininkas pa
siuntė parlamentui tris įstatymų 
projektus kuriuos parlamentui 
priėmus būtų galima užmegzti 
diplomatinius santykius su Vati
kanu.

Privati Suomijos firma numa
to Leningrade atidaryti savo sky
rių, medicininei pagalbai teikti 
už tvirtą valiutą. Skyriuj dirbs 

. suomiai gydytojai, bet kiti nariai 
galės būti ir rusai.

Tardo dėl religinių 
knygų

Kybartai. 1987 lapkričio 18 
Vilkaviškio KGB būstinėje iš Vil
niaus atvykęs tardytojas Ste
pučinskas tardė Oną Kavaliaus
kaitę, gyv. Kybartuose, Čepaje- 
vo sk. 19.

Tardytojo pateikti klausimai 
lietė 1987 rugsėjo 8 O. Kava
liauskaitės bute kratos metu

paimtus daiktus. Čekistas ypa- leidimu, platinimu bei kita anti- 
tingai domėjosi, ar O. Kavaliau
skaitė nežinanti, kas yra knygos 
Katakombų gėles autorius, iš kur
gavusi kitas kratos metu paimtas Vita Kirkilaitė ir Irena Markau- 
knygas. Ona Kavaliauskaitė pasi
rašyti po apklausos protokolu at
sisakė.

Ir vėl knygos!
Kybartai. 1987 lapkričio 18 

buvo apklausta Ona Šąrakaus- 
kaitė, gyv. Kybartuose, Čepaje- 
vo sk. 19.

Tardytojas Stepučinskas teira
vosi, ar neteko O. Šarkauskaitei 
skaityti kratos metu iš B. Bri- 
liūtės ir O. Kavaliauskaitės 
paimtų knygų bei ką ji žinanti 
apie kitus kratos metu paimtus 
daiktus. O. Sarakauskaitė atsakė 
nieko nežinanti. Po tardymo 
protokolu nepasirašė.

Ieško pogrindinės 
literatūros

Vilnius, 1988 sausio 8 pas vil- 
ietį Petrą Cidziką, gyvenantį 
Gvazdikų 2, buvo padaryta kra
ta. Kratai vadovavo LTSR pro
kuratūros ypatingai svarbių bylų 
teisės patarėjas Brikauskas. Jis 
perskaitė sausio 5 d. nutarimą 
dąryti kratą tikslu — paimti raši
nius, turinčius reikšmę bylai, 
t. y. susijusius su LKB Kronikos (nukelta į 2 psl.)

Lietuvių Šv. Kazimiero Popiežiškoji Kolegija (dešinėje) ir Vilią Lituania Romoje. Ko
legijoje klierikai ruošiami kunigystei. Pastatai yra reikalingi skubaus ir brangaus re
monto. Visi kviečiami savo auka prie to prisidėti. Aukas galima siųsti tiesiog Romon: 
Pontificio Collegio Lituano, Via Casalmonferrato 20, 00182 Roma, Italy. Galima siųsti 
ir per Religinės Šalpos įstaigą, pažymint, kad auka skiriama Kolegijai: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

SĄJŪDIS APTARIA POLITINĘ 
PADĖTI OKUPUOTOJ LIETUVOJ

(Nevv Yorkas, 1988 kovo 10. 
LIC) Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo taryba plačiai ap
tarė šiuolaikinę padėtį Lietuvoje 
lx?i teisnę savo veiklą, praneša 
Lietuvių Informacijos Centras.

Tarybos narys Arvydas Juozai
tis Amerikos Balso transliacijoje 
nurodė, kad pastarieji seimo ta
rybos posėdžiai buvo svarbūs 
todėl, kad apsprendė l>endrą 
Sąjūdžio politiką dabartinėje si
tuacijoje ir pažvelgė į ateitį. Tas 
nepriklausomybės reikalavimas, 
kuris taip plačiai nuskambėjęs 
per tą dvasinės nepriklauso
mybės savaitę vasario mėnesį, 
dabar turėtų materializuotis į 
konkrečius žingsnius, aiškino 

visuomenine veikla.
Kratai talkino įgaliotinis J. 

Lauka ir J. Topolev. Kviestiniai: 

skaitė, gyvenančios Vilniuje.
Krėtėjai elgėsi lyg šeimininkai 

savo bute, žinojo kur kas padėta. 
Kai J. Topolev norėjo eiti į rūsį, 
jam buvo pasakyta: “Neik, ten 
nieko nėra”! Aiškų, KGB prieš 
kratą be P. Cidziko šeimininka
vo bute. Paėmė atvirą laišką JAV 
kongresmanams, atvirą laišką 
Generaliniam Sekretoriui M. 
Gorbačiovui dėl leidio švęsti Va
sario 16 (po juo buvo pasirašę 70 
asmenų), kreipimąsi į viso pa
saulio geros valios žmones, LKB 
Kronikoks Nr. 13 bei nemažai 
kitų pogrindinės literatūros lei
dinių. Krata truko daugiau trijų 
valandų.

(1972 m. už LKB Kronikos 
N r. 1 platinimą, davimą skaityti 
kitiems P. Cidzikas 4 metus bu- 
uždarytas spec. psichiatrinėje li
goninėje Čeniachovskyje — Ka
liningrado srityje).

Saugumas dirba
Kaunas. 1988 sausio 23 pas 

kaunieti Vytautą Vaičiūną per
spėti, kad nedalyvautų Vasario 
16 minėjime, atsilankė saugumo 
darbuotojas R. Savickas. Saugu-

Juozaitis, “nuolatos plečiant 
savo veiklos erdvę ir tuo pačiu 
padedant ir Respublikos vadovy- 
lxBi, kad ji matytų, jog erdvė yra 
pakankamai plati, galima veikti 
ir mums galima bendradarbiau
ti.

Seimo tarylx>s posėdyje taip 
pat buvo diskutuota santykiai su 
Lietuvos vadovyl>e, ypač su pir
muoju sekretoriumi Algirdu 
Brazausku. Pasak Juozaičio, 
rūpėjo aptarti iki kokio laipsnio 
Sąjūdis turėtų pirmąjį sekretorių 
palaikyti. “Mes pamatėme", 
sakė Juozaitis, "kad negalima 
orientuotis į Brazauską ir bet ko
kia kaina jį saugoti, kad šitai yra 
tiesiog neperspektyvu ir nede-

Lietuvių Informacijos Centrui 
iš Lietuvos pranešė, kad vasario 
26 įsikūrė Romo Kalantos Įam
žinimo Frontas. Frontas veikia 
sunkiose slųlygose, t.y. bendra
butyje, adresu: Kaunas, LTSR 
25-mečio 102-91.

PIRMINĖ VEIKLOS PROGRAMA

Jamžinimo Frontas yra viešu
mo ir demokratizacijos rezulta
tas, socialinis politinis judėji
mas. Lietuvos Romo Kalantos 
įamžinimo Frontas orientuojasi 
tik į tokį įstatymą, kuris nevaržo 
jo judėjimo ir nepažeidžia de
mokratinių principų. Vadovau
jamės SNO Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracija. Pirminė veik
los programa ir vidiniai narių 
įstatai:

Jamžinimo frontas stengsis pa
laikyti glaudžius ryšius su tau
tiečiais esančiais už Lietuvos 
ribų bei išeivija. Įamžinimo 
fronto nariu gali būti kiekvienas 
išreiškiantis norą, nejaunesnis 
kaip 16 metų amžiaus žmogus, 
nepriklausomai nuo tautybės, 
religijos išpažinimo, profesijos 
ar socialinės padėties grupių. IF 
turi savo vėliavą ir emblemą.

TIKSLAI IR SIEKIAI
1) Kartu su Romo Kalantos ar

timaisiais užbaigsime kapo su
tvarkymą.

2) Reikalausime, kad Kauno 
miesto Muzikinio teatro sodelis 
būtų įteisintas Romo Kalantos 
vardu.

3) Reikalausime, kad Panerių 
gatvė, kurioje gyveno Romas 
Kalanta, nuo Markso prospekto 
žiedo iki Sąjungos aikštės sukir- 
timo, ta gatvės dalis turi būti pa
vadinta jo vardu.

4) Sieksime, kad Kauno .18 vi
durinė mokykla, kurioje mokėsi 
Romas Kalanta, būtų pavadinta:

mokratiška.
Kaip atrodo. Sąjūdžio vado- 

\ylx- akyliai stebi Brazauske 
veiksmus, jo atžvilgiu laikosi at
sargiai. pritardama pažangiems 
jo ėjimams, pasisakydama prieš 
atžangą.

Tarylx>s posėdyje rašytojas 
Gudaitis informavo apie pirmojo 
sekretoriaus Brazausko ir Justo 
Paleckio, Centro komiteto 
kultūros skyriaus vedėjo susitiki
mą rašytojų sąjungoje. Kai rašy
tojai išreiškė nepasitikėjimą pa
starojo 
plenumo 
rašytojus
kad tai. kas skamlx’jo plenumo 
metu, nėra tikroji Centro komi
teto pozicija.

Per tarylx>s posėdį taip pat 
buvo pranešta apie Sąjūdžio su
sitikimą su Centro komiteto sek
retoriais — Beriozovu, Baltrūnu

Centro 
darbu, 

ramino.

komitete
Brazauskas 
sakydamas.

Kauno Miesto Romo Kalantos 18 
vidurinė mokykla.

5) Alytaus mieste Cvirkos g- 
vė, ant namo numerio 6, kur 
gimė ir augo Romas Kalanta, pa
kabinti memorialinę lentą.

6) Sieksime, kad susideginimo 
vietoje būtų pastatytas akmeni
nis ugnies aukuras, kuriame turi 
atsispindėti Romo Kalantos susi
deginimo priežastis: “Dėl mano 
mirties kalta santvarka”.

7) Manome, kad būtina suda
ryti iš Lietuvos vyriausybės, Są
jūdžio RKJF ir kitų judėjimų 
bendrą 1972 m. įvykių raidai tirti 
komisiją. Tik bendra komisija 
gali objektyviai įvertinti tų metų 
įvykius bei pasekmes. Si komisi
ja privalo siekti aukų rehabilita- 
cijos bei materialinės, moralinės 
skriaudų kompensacijos. Jas 
kompensuoja dalyvaujantys or
ganai bei judėjimai savo lėšomis 
sudarydami bendrą banko są
skaitą.

8) Reikalausime, kad pakarto
tinai būtų sudaryta 7 punkto pa
grindu psichiatrų komisija Romo 
Kalantos ir nukentėjusių diag
nozėms tirti ir nustatyti.

9) Palaikysime artimus ryšius 
su Romo Kalantos artimaisiais ir 
1972 m. aukomis.

10) Rinksime su 1972 m. įvy
kiais susijusią medžiagą ir iš jos 
sudarysime knygą, 1972 m. do
kumentinę apybraižą. (LIC)

Gynybos sekretorius Diek 
Cheney, siekdamas sumažinti 
gynybos išlaidas, turėjo padaryti 
labai skaudžių sprendimų. Jis 
planuoja ginkluotąsias pajėgas 
sumažinti 16,800 narių, suma
žinti išlaidas prezidento Reaga- 
no vykdytai erdvės gynimo pro
gramai, atsisakyti arba atidėti 
naujų karo lėktuvų statybos pro
gramų, žymiai sumažinti strate
ginių kilnojamų Midgetman ra
ketų gamybą, paleisti j atsargą 
vieną lėktuvnešį i keletą kitų lai
vų ir kt.

ir Ignotu. Antradienį įvykusia
me posėdyje paaiškėjo, kad 
Sąjūdžio ir Centro Komiteto 
požiūriai į besikeičiančią padėtį 
yra skirtingi, ir, kad pasitarimas 
nedavė daug vaisių. Tarybos 
posėdyje konstatuota, kad 
arčiausiai Sąjūdžio pozicijos yra 
antrasis sekretorius Beriozovas.

Arvydas Juozaitis tarybos 
posėdyje painformavo apie savo 
kelionę į Estiją, kur pasak jo, 
sparčiais žingsniais žengiama į 
priekį. Ten Estijos vadovybė 
daugiau bendradarbiauja su liau
dies frontu, frontą stipriai remia 
Ministrų taryba, o Lietuvoje 
Sąjūdis neturi tokios paramos.

Be kita ko, Estijos TSR au
kščiausios Tarybos sesijos vyksta 
periodiškai, viena po kitos: buvo 
susirinkta lapkričio, gruodžio ir 
sausio mėnesį, kita sesija numa
tyta kovo pabaigoje. Anot Juo
zaičio, sesijose buvo priimti rim
ti nutarimai ir įstatymai. Tuo tar
pu Lietuvoje paskutinė sesija 
įvyko lapkričio 15 - 18, Juozaitis 
skirtumą šitaip aiškina: "Viena iš 
priežasčių, kodėl taip nėra, buvo 
konstatuota, kad mūsų vado- 
vyl>ė. Partijos vadovybė. Centro 
komitetas, yra daug silpnesnis, 
nepalyginamai silpnesnis inte
lektualiniu požiūriu ir nesugeba 
iš proto pozicijų įvertinti ir ben
dradarbiauti su tom intelektua
linėm pajėgom, kurios yra iš 
Sąjūdžio pusės. Tai labai rimta 
kliūtis mūsų žengimui į priekį.

Juozaitis toliau sakė, kad 
Sąjūdžio pagrindinis dėmesys 
ateityje bus, imant pavyzdį iš 
estų, paruošti sesijoms įstatymų 
projektus, tokiu būdu reikalau
jant didesnio intelektualinio po
tencialo iš Partijos Centro komi
teto. Tarp pirmųjų Sąjūdžio 
uždavinių bus paruošti konk
rečius projektus dėl ekonominio 
savarankiškumo. (LIC)



ENCIKLOPEDIJOS, POLITIKA IR TIESA
Kovo mėn. viduryje Tiesa 

Lietuvoje išspausdino pasi
kalbėjimą su naujai išrinktuoju 
“Vyriausios enciklopedijų re
dakcijos” viršininku Mykolu Mi
kalajūnu. Jis vadinamas vyriau
siu redaktorium vis?) enciklope- 
dininkų štabo, kurį sudaro 137 
asmenys.

M. Mikalajūnas meteorologas 
-ų-jjgepgrafas, eilę metų dirbęs 
hidrometeorologijos valdyboje, 
daug plaukiojęs sovietiniais lai
vais ir keliavęs po užsienį. Jo 
didžiausia dabartinė problema, 
kad užuot leidus naujas enciklo
pedijas jis turi jas sulaikyti ir su
stabdyti...

Klausimas iškyla kodėl?

Egipte buvo areštuota 1500 
islamo fundamentalistų, aršių 
Vakarų kultūros ir įtakos priešų.

Sov. S-ga po 33 m. pertraukos 
pasiuntė į Pietų Afriką savo dele-
gaciją tartis dėl Namibijos ne
priklausomybės įgyvendinimo.

Sov. S-ga išdalijo ligo
ninėm 30 milijonų švirkštų, bet 
ligoninės neturi švirkštam ada
tų.

Afrikoj tarp Mauritanijos i. 
Senegalo gyventojų dažnai išky
la genčių nesutarimai. Paskuti
niu metu Mauritanijos sostinėj 
buožėm buvo užmušta 40 sene- 
galiečių, kurie čia buvo atvykę 
dirbti.
' Vakarų Vokietijos kancleris 
vidaus politikos sumetimais nori 
atsiriboti nuo JAV ir Britanijos 
plano naujom trumpų nuotolių 
branduolinėm raketom V. Vo
kietijoj išdęsty.ti ir reikalauja, 
kad JAV tuooj pat pradėtų pasi
tarimus su Sov. S-ga šiem gink
lam sumažinti.

Kanada, kovodam su 
biudžeto deficitu, atsisakė anks
čiau sudaryto plano įsigyti bran
duolinę energija varomų pov. 
laivų. Beto, ji numato uždaryti 
7 karines bazes, o kitose septy
niose nutraukti bet kurias opera
cijas. Taip pat numato sumažinti 
šarvuotų autovežimių, tankų, vi- 
saeigių autovežimių ir komuni
kacijos sistemų užpirkimus.

Maskvos teatro direktorius 
Mark Zacharov, kalbėdamas 
televizijos programoj, pasiūlė 
Lenino kūną, kaip ir visų nu
mirėlių, užkasti žemėj ir sukėlė 
pasipiktinimo^ audrą. Esą tai 
būtų šventvagystė.

Bangladeše siautęs uraganas 
užmušė 600 ir sužeidė 12,000 
žmonių.

Pagal Sov. S-gos statistikos 
duomenis jos gyventojų skaičius 
per paskutinį dešimtmetį paau
go 9.3 proc. ir pasiekė 286.7 mil.

Jungtinio pabaltiečių komiteto (JBANC) valdyba VVashingtone, D. C. Iš k. dr. Olerts 
Pavlovskis — Amerikos latvių sąjungos atstovas, Ojars Kalnins — 1988 m. pirmininkas,
Maria-Ann Rikken — Amerikos estų tarybos atstovė, Gražvydas Lazauskas — 1989 
m. prezidentas, dr. Jonas Genys — 1989 m. pirmininkas, Juhan Simonson — Amerikos 
estų tarybos pirmininkas, Milda Vaivada — iždininkė, Ginta T. Palubinskaitė — visuo
meninių reikalų direktorė ir Darius Sužiedėlis — visuomeninių reikalų direktorės
asistentas.

Mikalajūno atsakymas labai 
paprastas: enciklopedijas reikia 
leisti šimtmečiams j priekį, jos 
turi būti parengtos teisingai, be 
politinių ar ideologinių motyvų. 
“Tai, kas buvo parengta, turėjo 
didelių trūkumų, iškraipymų, 
tad geriau buvo sustabdyti, pa
taisyti, negu turėti dar vieną 
stagnacijos laikų tuščiažiedį”, 
sako jis. Todėl nuo dabar Mika
lajūnas nori leisti enciklopedijas 
tik tokias, kuriose būtų sužymėti 
svarbiausieji mūsų tautos istori
niai ir kultūriniai faktai, tiek 
geri, tiek ir blogi. Jo nuomone, 
negalima paleisti užmarštin ma
sinių žudynių Lietuvoje organi
zatorius ir vykdytojus. Pagal jį 
tai yra pamokančios žinios, ku
rios yra mūsų istorijos dalis.

Kadangi pagrindinis šio vyr. 
enciklopedijų redaktoriaus no
ras rinkti objektyvų medžiagą, 
jis net svarsto ar nebūtų pravartu 
kartu su JAV enciklopedijos lei
dėjais parengti naują enciklope
diją Lietuvai?

M. Mikalajūnas pripažįsta, 
kad naujoji, keturtomė Tarybų

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios
(atkelta iš 1 psl.)

mietį domino, ar V. Vaičiūnas 
pažįsta vilnietį P. Cidziką, ar 
žino, kad pas jį buvo padaryta 
krata ir kas buvo paimta, ar pasi

-o-
Grįžusius kalįiius Povilą Pe- 

liūną bei Jadvygą Bieliauskienę 
bandoma kviesti pokalbiams į 
\ alstybinio saugumo komitetą.

1988 sausio 21 atnešusiam 
šaukimą saugumiečiui P. Peče
liūnas kategoriškai pareiškė: “Į 
šiuos rūmus mane nunešite tik

ryU .jjaypjų socializmui. - -
Neutralūs -JRr opozicijos i 

stebėtojai tvirtina, kad gegužės 
7 Panamoj vykę rinkimai buvę 
iš anksto surežisuoti taip, kad 
juos laimėtų dabartinė vyriau
sybė.

Kissinger Associates firma 
kuriai priklauso prezidento Geor
ge Bush artimiausieji patarėjai, 
kaip saugumo reikalam patarėjas 
Brent Scowcroft irvalst. sekre
toriaus pavaduotojas Lawrence 
Eagleburger vertėsi patarimais 
didžiosiom Amerikos korporaci
jom ir už patarimus susilaukdavo 
riebių honorarų (200,000 dol. ir 
daugiau).

Paragvajaus prezidento rinki
mus 77 proc. balsų dauguma lai
mėjo vyriausybės partijos kandi
datas gen. Andrės Rodriquez.

Valst. sekretorius James A. 
Baker įspėjo J. T., kad jis reko
menduosiąs prezidentui nu
traukti JAV piniginius įsiparei
gojimus kiekvienai J. T. agentū
rai. kuri priims PLO pilnateisiu 
nariu.

Prahos pavasario herojus 
Aleksandr Dubček per Vengri
jos televiziją apkaltino Brežnevą 
veidmainyste, nes jis Dubčekui 
ir kitiem Varšuvos pakto nariam 
dvi savaites prieš invazijos 
pradžią neužsiminė, kad yra 
planuojama invazija. 0 Čekoslo
vakija tuo metu nesįiengė suda- 

Lietuvos enciklopedija buvo 
bandoma objektyviai pataisyti, 
tačiau jis nesąs patenkintas galu
tiniu rezultatu. Dėlei tos pačios 
priežasties jis sustabdęs rusų 
kalba parengtą spaudai enciklo
pedinį veikalą Sovetskaja Litva 
ir Žinyną Litauen. Vietoj to, ren-

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Algimanto Žilėno meno pa
roda atidaryta balandžio pra
džioje Zarasuose. A. Žilėnas 
technikos mokslų kandidatas, 
pamėgęs tapybą per pusantrų 
metų nutapė virtinę gamto
vaizdžių bei peizažų iš Zarasų 
apylinkės. Žymiausias jo ciklas 
yra garsių zarasišldų gimtinių vaiz
dai, pvz. “A. Vienožinskio gimtinė 
Gipėnuose”, “F. Kiršos tėviškė 
Senadvaryje”, “K. Būgos gim
tinė Pažiegėje” ir daug kitų.

— Muzikos valanda Dariaus 
ir Girėno garbei buvo suorgani
zuota Lietuvos Kultūros Fondo 

rašė po pareiškimu dėl leidimo 
švęsti Vasario 16, ar skaitęs 
“LKB Kroniką” ir 1.1. Išeidamas 
pareiškė: * Kuo jūs mažiau verk
site, tuo mes mažiau jus vargin
sime”.”

vanoriškai neisiu — netulSū ką^- 
ten kalbėti”.

Milicijos pareigūnui, reika
laujančiam, kad P. Pečeliūnas 
greitu laiku įsidarbintų, Peče
liūnas paaiškino, kad jis turi 30 
metų darbo stažą, todėl pagal 
įstatymus įsidarbinti, juo labiau 
greitai, jam nėra būtina.

Sausio 21 ateiti į saugumo 
būstinę telefonu buvo kviečiama 
J. Bieliauskienė. Eiti atsisakė. 
Kitą dieną nepriėmė oficialaus 
šaukimo, sakydama, jog su žmo
nėmis, kurie slopina demokrati
zaciją, vykdydami piktadarystes, 
ir neprisiima atsakomybės už 
milijonus kankinių, ji kviečiama 
pas juos nesilankys, o areštuota 
nekalbės.
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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
Vis bara kunigus

Lazdijai. 1987 gruodžio 
Lazdijų raj. Veisiejų miestelio 
Vykdomojo komiteto patalpose 
Lizdijų rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas 

giamas enciklopedinis žinynas 
anglų ir rusų kalbomis apie Lie
tuvos ekonomiją.

Iš užsienio Mikalajūnas nori 
“įsileisti” tarptautinių knygų iš 
gamtos mokslų, o taip pat ir P. 
Klimo atsiminimus. Norėtų jis ir 
faktinių knygų apie krikščio
nybę, Šventraštį bei panašius 
“kultūringus” dalykus. ^.S.

i 1 " ----- ———————
VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatės. 357 Larkfield Roąd, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas /akarals 
lik ii imtinais atvejais 516 757-2671. New Yoiko ofisas Lito patalpose; 
86 - 01 114th St, Rlchmond HH|, N.Y^.11418. TeL 716 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie FOresf 
P*way St), Wot>dhaven, N.Y. ii421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2^44.

BUYŪS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruoilamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Deug vietos automobiliam pastatyti.

ir Vilniaus Svč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios pastango
mis. Kauno miesto mišrus cho
ras “Leliumai”, vadovaujamas 
dirigentės R. Štreimikytės, atli
ko G. Puccini Messa di Gloria. 
Prieš koncertą bažnyčioje 
kalbėjo parapijos klebonas, 
apibūdindamas Dariaus-Girėno 
heroizmą. Buvo surinkta per 
2,000 rublių naujam Dariaus- 
Girėno paminklui, kuris bus sta
tomas Kaune.

— Vilniaus foto galerijoje ati
daryta Vito Luckaus asmeninė 
nuotraukų paroda.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Baach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393. .

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garde n Tavam. 
1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Kronikos
Vanagas sušaukė Lazdijų rajono 
kunigus ir perspėjo juos, kad ku
nigai nusikalsta, kviesdami kitus 
kunigus į atlaidus prieš tai nesu
tarę su rajono valdžia. Taip pat 
negalima šventoriuje be leidimo
statyti kryžių, kaip pvz. padarė 
Lazdijuose kun. Vincentas Ja
linskas.

Lazdijų raj. pavad. Vanagas 
piktinosi, kad tikintieji, susi
rinkę Rudaminoje, garsina, jog 
kun. Juozas Zdebskis buvo nu
žudytas. Vanago nuomone, tam 
įrodymų nėra, o nelaimių pasi
taiko visur ir visiems.

Kunigai savo ruožtu pavad. 
Vanagui iškėlė netinkamą moky
tojų elgesį — kai laidotuvių 
metų mokytojai prievarta išvaro 
mokinius iš bažnyčios. Taip pat 
pareiškė, kad organizuoti eks
kursijas nėra nusikaltimas. To
dėl ir Lazdijų bažnyčios sargas 
Alvydas Vainoras, suorganizavęs 
ekskursiją į Vilniaus Aušros Var
tų Gailestingumo Motinos atlai
dus bei Žemaičių Kalvariją, yra 
neteisingai nubaustas 50 rub. 
bauda.

Nubaudė už teisybės 
sakymą pamokslo metu 
Šiauliai. 1987 liepos 7 Šiaulių 

Šv. Jurgio bažnyčios vikaras 
kun. Kazimieras Gražulis Že
maičių Kalvarijoje didžiųjų atlai
dų metu pasakė pamokslą, kuria
me priminė, kad Klaipėdos baž
nyčia negrąžinta tikintiesiems, 
katekizacija uždrausta, o filmuo- 
tojai nuo aukščiausio kalno nufil
muos minias tikinčiųjų ir de
monstruos pasauliui, kaip reli
ginės “laisvės” įrodymą.

Už tai kun. K. Gražulis buvo 
iškviestas į Šiaulių miesto vykd. 
kom., kur jam pirmininko pava
duotoja Gaurilčikienė perskaitė 
RRT įgaliotinio Petro Anilionio 
įspėjimą. Kunigas po įspėjimu 
nepasirašė.

Rugsėjo 11 Šiluvoje kun. K. 
Gražulis pamoksluose iškėlė aki
vaizdžius, tikėjimo persekiojimo 
faktus: KGB kišasi į Kauno kuni
gų seminarijos vidaus reikalus: 
Vytautui Prajarai buvo grasinta 
fiziškai susidoroti, o Rolando 
Kaušo motina buvo atleista iš 
mokytojos pareigų, nes sūnus 
padavė pareiškimą į Kauno kuni
gų seminariją. Už tai kun. K. 
Gražulis gavo RRT įgaliotinio P. 
Anilionio įspėjimą, kuriame kal
tinamas neapykantos kurstymu 
tarp tikinčiųjų ir ateistų bei ban
dymu įrodyti religinės laisvės < 
nebuvimą Lietuvoje.

Spalio mėn. kun. K. Gražulis 

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Bivd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall St, 9th Fl., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt. Bills, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IRA planus ir banko certffikatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

g ________________ _____________

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

________________________ •

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 106.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - ‘Lietuvos Atsimink 
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. iš y NYM1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. Iš WS0U 89.5FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunltt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Tatef. 
508 586-7209.

LITHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Bivd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanlan Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė ....................................................................._

Numeris, gatvė.............................................................................

Miestas, valstija, Zip.............................................................~....

l ETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
UKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tfasolino
A NENORIAIS

66 - 86 SO ST MIDDI.E \ H.L\GE. Ųl EE\S \ Y 
1’1 K )X ES (718) 326 - 1282 326 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

>933 +1976

nubaustas administracine 25 
rub. bauda, motyvuojant, kad 
“šmeižia mūsų gyvenimo būdą”. 
Kun. K. Gražulis baudą mokėti
atsisakė.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILKAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.:718 769 -3300



Motinos vaidmuo lietuvių tautoje
Gegužės mėnesį visada prisi

mename ir pagerbiame motinas. 
Verta ir prasminga jas pagerbti, 
nes jų rankose yra ir vaikų 
auklėjimas, ir namų ruoša, ir šei
ma. Kai pasaulyje įsigalėjo mora
linės negerovės, kaip tik ir iške
liamas motinų teigiamas vaid
muo auklėjant naujas kartas.

Lietuvių tautoje motina turi 
kur kas didesnę ir gilesnę 
prasmę, ir jos istorinis vaidmuo 
tikrai vertas didelės pagarbos. 
Lietuvę motiną jau pastebime 
senais laikais, kai Lietuvą valdė 
didieji jos kunigaikščiai. Moti
nos rankose tada auklėjosi jauno
sios kartos, kurias ir kitos tautos 
vadino dorais ir gerais žmonė
mis.

Įsitvirtinusi krikščionybė gra
žiausiai lietuvių šeimose išsisk
leidė per motinas. Jos giliai įsisa
vino Kristaus Evangeliją ir savo 
šeimas padarė lyg kokias šven
tyklas, kur nuo ankstaus ryto iki 
vėlumos skambėjo šventos 
giesmės, kur visos krikščioniškos 
tradicijos buvo kuo uoliausiai 
saugojamos, perduodamos iš 
kartos į kartą. Ne žemės turtais, 
bet savo šventumu pasižymėjo 
senoji motina, kuri ėjo per 16, 
17, 18, 19 amžius.

>Kai dvaruose geso lietuviška
sis žodis, lietuvė motina per savo 
pasakas, dainas, padavimus tą 
lietuvišką žodį išsaugojo; išsau
gojo jį su didele meile. Lietuviš
kai ji meldėsi, giedojo ir daina
vo, ir tas žodis pasidarė šventas, 
nes jis liudijo tautos gilų tikėji
mą.

■ Lietuvė buvo nemokyta, bet 
buvo dora ir šventa moteris.

Tai suteikė didelę jėgą — išlai
kyti visa, kas krikščioniška, kas 
lietuviška. Iš lietuviško kaimo, 
tų šventųjų motinų užauginti 
atėjo ir pirmieji mūsų tautos va
dai — Daukantas, Valančius, Ba
sanavičius, Kudirka, Maironis ir 

kiti. Valančius tą šventąją tautą 
suformavo į stiprią, giliai religin
gą lietuvišką parapiją, ant kurios 
jau vėliau rėmėsi ir visas tautinis 
atgimimas.

Ypatingas vaidmuo tenka lie
tuvei motinai spaudos draudimo 
laikais. Juk tik motina prie rate
lio išmokė vaikus skaityti lietu
viškai. Tokio vaidmens neturi 
kitų tautų motina, o lietuvė mo
tina, lietuviškojo žodžio sargė, 
prie ratelio išsaugojo, išaugino 
naujus rašto skaitytojus. Tai 
gražiai yra pavaizdavęs skulpto
rius Petras Rimša savo skulptū
roje — Vargo mokykla.

Lietuvė motina įsijungė ir į 
knygnešių eiles. Ji rečiau kelia
vo į Tilžę knygų parnešti, bet ji 
uoliai platino lietuviškas knygas 
savo aplinkoje. Lietuvoje dabar 
kilo knygnešių sąjūdis, vėl su
rašomi prisiminimai, buvę knyg
nešiai, jų vaikai, vaikų vaikai. Ir 
ten bus pilna garbingų mūsų mo
tinų.

Kai tauta kėlėsi nepriklauso
mam gyvenimui, su kokia meile 
motina lydėjo savanorius į karus 
dėl savo tautos laisvės. Su kokia 
meile siuvo kareivėliam drabu
žius, siuntė siuntinius. Ir čia lie
tuvė motina. aktyviai dalyvavo. _ 
laisvės atstatymo darbuose.

Su kokiu grauduliu iškyla dar 
kitas motinos paveikslas, kai Lie
tuvoje vyko partizaniniai karai su 
naujais okupantais. Turgaus 
aikštėje buvo numesti ir išnie
kinti Lietuvos tauriausi sūnūs, ir 
motina negalėjo prie jų prieiti ir 
jų palaidoti.

Tai tikra sopulingoji motina, 
ašarom aplaisčiusi- šventąją Lie
tuvos žemelę. Iš tos žemelės ap- 
laistytos-partizanų krauju ir mo
tinų ašarom, ir išaugo naujoji 
patriotų karta, kuri taip aktyviai 
reiškiasi atgimstančioje tautoje,

Tu mano motinėle, 
močiute sengalvėle.
Gana pailsai, gana pavargai, 
Kol mane užauginai.

Artinasi garbingoji motinos 
diena. Kiekvienas stengsis šią 
dieną iškilmingai atšvęsti, savo 
brangias motinas pagerbti arba 
nors neįskaudinti. Įamžinti mo
tiną arba iškelti motinos garbę 
ne taipjau lengva. Kartais ir poe
tams pritrūksta žodžių. Gal dau
giausia motina yra apdainuota 
lietuvių liaudies dainuose ir rau
dose, bet daugiausia pasiguodi
mais ar prašant užtarimo.

(Naujojoje lietuvių literatūro
je daug poetų gražiausius savo 
poezijos posmus paskyrė moti
nai. Darb. Red.)

-o-
1865 m. Versailes mieste, Pran

cūzijoje, susirinko šeši įtakingi 
žmonės, sušaukti Edward-Rene 
de Laboulaye, pasitarti ir padis
kutuoti klausimą, kaip ir kokią 
dovaną duoti Amerikai, jos šimto 
metų nepriklausomybės sukak
ties proga.. De Laboulaye buvo 
vienas iš prancūzų autoritetų ir 
Amerikos konstitucijos žinovų. 
Prie šios idėjos prisijungė istori
kas Henry Martin ir du Lafayet- 
te vaikaičiai. Taip pat jaunas 
skulptorius Frederic Augusto 
Bartholde.

Jauno skulptoriaus projektas
Jaunas skulptorius Bartholde 

buvo pakviestas todėl, kad jis, 
būdamas 15 metų amžiaus, jau 
buvo gavęs pirmą premiją už 
7.65 m. (25 pėdų) aukščio gene
rolo Ropp skulptūrą, o vėliau pa
daręs reljefą Triumfo Arka ir dvi 
po 12 m. (40 pėdų) aukščio gi
gantiškus Ateną ir Zeusą. Posė
džio metu jis buvo tik 21 metų 
amžiaus ir buvo jau baigęs Etex 
meno mokyklą.

Skulptorius padarė eskizą, kur

Ir čia budėjo ta geroji motina, 
išsaugojusi lietuvišką žodį, pa
pročius. Ji išsaugojo ir tikėjimą, 
kurį okupantai taip norėjo sunai
kinti. Per mokyklas, per radiją, 
televiziją, spaudą brukte bruko 
bedievybę, o motina nakties 
tamsoje savo vaikelius žegnojo ir 
mokė poterių, mokė tautos tikė
jimo ir vedė į gerą.

Tad labai pagarbiai nusilenki
me prieš lietuves motinas, nes 
jos nuėjo tikrai sunkų heroišką 
kelią ir tiek davė lietuvių tautai. 
Ir tauta niekada neužmirš tų 
šventųjų, gerų lietuviškų moti
nų. Garbė joms!

PAMINKLAS MOTINAI NEW YORKE
moteris, gal romėnų deivė ar Ro
mos moteris, laiko kairėje ranko
je užrašų lentelę, o dešinėje — 
degantį deglą. Tai būtų lyg 
šviečianti laimė, kviečianti visus 
į savo prieglobstį. Deglas ne
turėtų sugadinti kolosalinio 
žibinto. Sis projektas komisijai 
labai patiko ir buvo jos užgirtas.

Skulptorius Bartholde atvyko 
į Ameriką ir apžiūrėjo vietas, kur 
bus statula pastatyta. Ameri
kiečiai pageidavo, kad būtų pa
statyta Philadelphijoje, o skulp
torius — New Yorke.

«Ieško modelio 
Dabar skulptorius pradėjo

Laisvės statula New Yorko uosto žiotyse.

galvoti, kur surasti šiai skulptū
rai tinkamą modelį? Jis išvaikš
čiojo gatves, barus, naktines 
užeigas, matė daug gražių mote
rų, bet tinkamos nerado. Parėjęs 
namo, peržiūrėjo visus turimus 
meno žurnalus ir albumus, visas 
Veneras de Milo, de Urbano, 
Lucas Granoch ir kitas, pagaliau 
ir Mona Liza, bet visos jam ne
patiko.

Naktį jis ilgai negalėjo užmigti 
ir vis galvojo apie tinkamą mo
terį jo projektui. Staiga jam kilo 
mintis, “Ar nebūtų geriausias 
modelis mano motina? Ji geriau
sia, gražiausia, mieliausia, rū
pestingiausia. Ji man papūsdavo 

pirščiuką, kai aš susižeisdavau, 
rūpinosi, kad aš nesušalčiau, kad 
man nieko netrūktų ir 1.1. Rūpi
nosi ji manimi ir dabar, nors aš 
esu jau suaugęs. Tai juk idealiau
sia moteris pasaulyje”.

Jis dabar norėjo savo motiną 
paklausti, ar ji sutiksianti mode
liuoti, bet buvojau vėlu, motina 
jau miegojo , ir jis jos nežadino.

Ryte jis paklausė motiną, ar ji 
sutiksianti jam pamodeliuoti? 
Motina nusišypsojo ir atsakė: 
“Vaikeli, argi tu nerandi už 
mane gražesnės”? Sūnus atsakė: 
“Ne, mama, nerandu”,

Motinos širdis buvo pilna mei
lės ir džiaugsmo. Ir taip motina 
Charlote Baysser Bartholde suti
ko modeliuoti; iš pradžios tik 
ranką su žibintu, vėliau drabužių 
susiklostymą, o dar vėliau ir visą 
skulptūrą.

Kai ši statula buvo baigta, su
montuota ir pastatyta Paryžiuje, 
žmonės demonstravo prie prezi
dentūros rūmų, nenorėjo statu
los atiduoti Amerikai, bet prezi
dentas Thiers liepė padaryti sta
tulos reprodukciją 6 metrų aukš
čio ir pastatyti prie Notre Dame 
universiteto. Tada žmonės nuri
mo.

Išaukštino motiną
Dabar ši statula pastatyta N'ew 

Yorke ant “Liberty Island” salos 
ir vadinama “Laisvės statula”, 
bet kai ją sukūrė, ji buvo vadina
ma “Mother of Exile” (Išvietintų 
motina), vėliau “Liberty enligh- 
tening the vvorld” (Laisvė šviečia 
pasauliui).

Ir taip sūnus išaukštino savo 
motiną. Statulos karūna yra 300 
pėdų aukščio nuo jūros lygio. Tai 
kas gali padaryti gražiau? Statu
los karūnoje yra septyni spindu
liai, 6 pėdų ilgio virbalai, kurie 
reprezentuoja septynis vande
nynus. Bet veidas atkreiptas į 
Atlantą — į Prancūziją.

Kai skulptoriaus motina buvo 
mirusi, sūnus atplaukė į New 
Yorką ir, pamatęs statulą, pri
klaupė ir apsiverkęs sušuko: 
“Mama”!
Iš laivo jis neišlipo...

Vaclovas Senūta

Paremkime kiekvieną 
sąjūdį, kuris palengvina tau
tos vergiją ir mažina jos ka
nčias, tačiau neužmirškime, 
kad mūsų tikslas yra — Ne
priklausoma Lietuva!

ir
Sausis 1889 m.
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iheratoros, politikos ir mokslo menesiais laikrodis.

100 METŲ SUKAKTIS
KELKITE! KELKITE! 15
- PAULIUS JURKUS ______ ■ -

Šią įrašo iškalimo sceną yra pa
vaizdavęs dramaturgas Kostas 
Ostrauskas vienaveiksmėje dra
moje.

Nepriklausoma Lietuvos vals
tybė savo himno autorių ir didįjį 
Varpininką tikrai pagerbė — jo 
pavardę prijungė prie miesto 
vardo. Žemaitijoje taip pat yra 
Naumiestis. Kad būtų lengviau 
atskirti Suvalkijos Naumiestį, jį 
pavadino Kudirkos Naumiesčiu. 
Tikrai šis naujas vardas tauriai ir 
pagarbiai skamba.

To dar neužteko. 1934 birželio 
10 buvo atidengtas didžiulis pa
minklas, skirtas Vincui Kudirkai 
pagerbti. Paminklą sukūrė skulp
torius Vincas Grybas, tuo metu 
sukūręs eilę gražių paminklų. 
Čia ant aukšto pedestalo Kudir
ka vaizduojamas ištiesęs ranką j 
žmones ir juos šaukiąs: Kelkite, 
Kelkite, Kelkite! Paminklas ir 
dabar tebestovi. Kudirkos gy

ventas namelis sudegė per karą.
-o-

Kudirkai buvo lemta gyventi 
tik 40 metų, iš jų tik 10 metų 
paskyrė kūrybai, savo sužieduo- 
tinėi literatūrai.

Kiek anksčiau teko kalbėti 
apie jo publicistiką. Savo straips
niais jis kėlė pačias svarbiausias 
to meto idėjas, kovojo prieš rusų 
priespaudą, lenkų įtaką, šnipus 
ir išdavikus, šaukė visus lietu
vius vienybėn.

Satyros

Tą pačią gyvenimo medžiagą, 
kuria jis aprašė publicistikoje, jis 
panaudoja ir savo satyroms. Ne
užteko jam paprasto aštraus raš
to. Jis dar norėjo visus nuplakti 
satyros botagu.

Gi satyros ir pajuokos bijo visi, 
net ir tie, kurie nieko nebijo. Įsi
traukęs į savo Tėvynės Varpų 
publicistiką, jis nukėlė net išti

sus gabalus iš publicistikos į saty
ras. Tokia yra Viršininkų pabai
ga-
Rašydamas jis panaudoja ir šar- 

:žą ir groteską, kad tik būtų 
įspūdingiau. Jo visas tikslas ir yra 
kad per satyras skaitytojas pajus
tų, kokią skriaudą daro rusai lie
tuviams.

Viena ilgiausių jo satyrų yra 
Viršininkai. Gyvendamas ap
skrities mieste Naumiestyje, 
stebėjo jo gyvenimą ir visa tai 
perkėlė į satyrą. Jis panaudojo 
konkrečią medžiagą, kurią buvo 
palietęs ne kartą savo publicisti
koje. Jis sulietuvino tik vardus: 
apskrities viršininkas Kusakovas 
pavirto į Vakchanalij Vziatkovič 
Krugrodurov, Šilgalių Sumskis
— į Miškagalių Pstrumskį, Nau
miestis — į Naupilę, Kiduliai — 
į Dykulius, Zypliai—į Žioplius, 
Sakiai — į Žydpilę, Glaudiškis,
— į Gelgaudžius, Sintautai — į 
Tauzintus ir 1.1.

Ir vietovardžių per daug nepa
keitė, kad žmonės galėtų lengvai 
susekti, kas aprašoma satyroje. 
Ir patys vardai jau turi daug pa
juokos. Apskrities viršininkas 
Kruglodurov reiškia — lėbauto
jas, kyšininkas ir kvailys. Jo 
žmona Pogoda Nenastjevna — 
pikčiurna, paniurėlė.

Pažiūrėkime, kaip toje satyro
je ritasi įvykiai, kai ten sustyguo
jamas humoras ir satyra.

Vakchanalij Vziatkovič Krug

lodurov atvyko į Naupilę apskri
ties viršininko pareigoms. Apie 
tas pareigas jis nieko nenusima
no, nes pats yra visiškas bemoks
lis, iškilęs į karininkus suktumu, 
apgaule ir net bailumu.

Žmonos patartas, atėjusiems jį 
pasitikti valdininkams ir miesto 
žydams jis pasivadina apskrities 
dievu. Tik dar neaišku, ar tas 
dievas visa matantis ar visa iman
tis.

Žydai pirmieji išaiškina, kad 
viršininkas “ima”, vadinas yra 
kyšininkas, kaip ir prieš jį buvę 
viršininkai. Taigi, gyvenimas ne
pasikeis, viskas eis sena vaga: vi
sokie nesąžiningi reikalai bus ga
lima atlikti kyšio pagalba. Pra
džioje viršininkas kiek pasibran
gina, bet toliau “ima ir visai 
mažomis sumomis.

Nuo savo viršininko neatsilie
ka ir kiti žemesnieji tarnautojai. 
Valsčių raštininkai net savo me
tinę algą atiduoda viršininkui, 
kad tas tik nematytų, kaip jie be 
saiko išnaudoja žmones ir gyve
na kuo puikiausiai. Kudirka pa
vaizduoja tris valsčiaus raštinin
kus: Miškagalių Pstrumskį, Dy
kulių Kuznickį ir Žioplių Ba- 
volskį. Jau pačios pavardės r<xlo, 
kad jie nelietuviai. Jie ir yra ne
riboti valsčiaus valdovai ir žmo
nių išnaudotojai. Nors tikrasis 
valsčiaus valdytojas yra žmonių 
išrinktas vaitas, bet tie gudrūs 
raštininkai per rinkimus taip vis

ką susuka, kad vaitu išrenkamas 
bemokslis, nieko apie savo darbą 
neišmanąs žmogus. Tokiu būdu 
visa valdžia pasilieka raštininkų 
rankose.

Kudirka pavaizduoja ir rinki
minę kovą Miškagalių valsčiuje. 
Ten žmonės norėjo išrinkti mo
kytą žmogų Svarūną, bet virši
ninkas neteisėtomis priemonė
mis kliudo valsčiaus rinkimus, 
paskui visaip vilkina išrinkto 
Svarūno patvirtinimą, kol paga
liau vėl pavyksta įstatyti vaitu 
bemokslį žmogų, kurį raštinin
kas lengvai valdo.

Viršininkas lanko valsčius, ki
šasi į valsčiaus rinkimus. Taip 
pat su spalvinga šaržo spalva pa
vaizduota kaip viršininkas lanko 
mokyklas. Pliuškių bažnytkai
mio mokytojas nieko gero neiš
mokė, bet jo mokiniai be klaidos 
moka pasakyti visus caro šeimos 
vardus, moka pasakyti ir visus 
Kruglodurovo titulus, tarnybos 
laipsnius, ordinus.

Viršininkas apsilanko ir pas 
Tauzinų kleboną, bet šis nepasi
davė, neišsigando ir nekviestam 
svečiui parodė duris. Viršininkas 
tada klebonus pavadino “aukso 
kiaulėmis”, lx*t jų vis dėlto pri
vengė.

Sanitarinės kelionės metu į 
Žydpilį viršininkas taip nusigeria 
ir taip kvailioja, kad visi žmonės 
iš jo juokiasi. Pabaigoje visiškai 
nusigyvenęs viršininkas neatlei

džiamas iš tarnybos, tik iš Nau- 
pilės perkeliamas viršininku į 
Pakaušpėlį, kuriame yra ir gar
sus kalėjimas. Jei ilgiau būtų pa
buvęs savo pirmoje vietoje, tai 
Pakaušpilyje būtų patekęs į 
kalėjimą. Dabar vėl jis viršinin
kas!

Satyra sudėta iš keliolikos epi
zodų sujungtų nuoseklia eiga. 
Vaizdavimo būdas realistinis, 
gana dinamiškas. Asmenys, nors 
ir šaržuoti, bet pavaizduoti pa
kankamai su psichologiniu tikru
mu. Viršininko didybė parodo
ma visoje žemiausioje žmogaus 
menkystėje.

Lietuvos tilto 
atsiminimai

Populiariausia, labiausiai skai
toma ir visų žinoma yra jo 
satyra “Lietuvos tilto atsimini
mai” Ją jau skaito mokiniai 
pradžios mokykloje ir išsiaiškina 
jos prasmę.

Satyra sudėta iš dviejų dalių. 
Jas riša tik tai, kad įvykius pasa
koja Lietuvos tiltas.

Pirmoje dalyje tiltas pasakoja, 
koks dabar neramus gyvenimas 
pasienyje. Sustiprintos sargybos 
ir šunys gaudo kontrabandos 
žmones. O tą kontrabandą gabe- 
ua-tf patys sargybiniai, jų žmo
nos, vaikai. Uoliausiai gaudomos 
tik lietuviškos knygos. Jom gau
dyti sustiprinama net sargyba.

' Bus daugiau)
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VALDAS ADAMKUS IR PAUL A. GOBLE 
KALBĖS HARTFORDE

MUSŲ RAŠYTOJAI 
APIE MOTINĄ
Šatrijos Ragana:

M amate dažnai klausdavo, 
kuo skiriasi sapnas nuo tikrovės? 
Sapno nuotykius dažnai žmonės 
gyvena lygiai intensyviai kaip ir 
tikrojo gyvenimo nuotykius... 
Ar tas skirtumas, kad sapnas 
greit praeina, o tikrovė pasilie- 
ka? Juk tai tik iliuzija. Ir tik
rovėje tėra tiktai dabartis. Kas 
praėjo, tas jau tampa sapnu...

Mamatė mėgdavo žiūrėti ir į 
gėles tarsi ieškodama tų grožy
bių, kurių nėra regėjusios žmo
nių akys. Išgirdusi mano žo
džius, ji pažiūrėjo į mane, liūd
nai šyptelėjo ir tarė: Trumpai te
žydi rožės, Irute! (Sename dva
re, psl. 8)

Vaižgantas:
Meldėsi motutė taip pat karš

tai kaip karštai šeimininkavo ir 
namus valdė: daug dažnai balsu, 
verkdama, be galo nusilenkda
ma Apvaizdai. Vakarais, dėkoda
ma už visa gera, per dienų patir
tų, puldavo žemėn kryžium, jų, 
kaip gyvų apkabindama, jų mei
liai bučiuodama, visus žodžius 
tiesiog žemei sakydama — Juoda 
žemė, šventa žemė! aš tave 
nužemintai bučiuoju: tu mane 
nešioji, tu mane peni, tu mane 
linksmini.

Marius Katiliškis:
Trim dienom praėjus, ji pakilo 

iš lovos. Svyravo, ramstėsi dar
pasieniais. Kraupiai ir su nerimu 
spaudė'kūdikį prie krūtinės. Ir 
kai jis miegojo, užsikvembusi 
ant lovos, žiūrėjo į jį, klausėsi jo 
alsavimo, gūsčiojo jam verkiant. 
Rodos, norėdama jo akyse atpa
žinti save pačių. Nustebusi, išsi
gandusi. neperprantanti gerai, 
kas dedasi. Ji tikinosi, jog tai tik
rai jos kraujo dalis. O ji tenorėjo 
atsižiūrėti iki sočiai. (Užuovėja, 
psl. 164)

Aloyzas Baronas:
Motina gyvena dvidešimt ki

lometrų nuo miesto — kaime, 
mažoj trobelėj. Apie trobelę 
daržas, o norint gyventi, — to 
daržo maža. Reikia eiti dirbti ki
tur. Ji vakar tikriausiai ūkininkui 
linus rovė, prieš dvi savaites 
grėbė vasarojų, prieš mėnesį 
rišo rugius, o šiandien kasa bul
ves. Ji uždirba, savo seniems 
metams neįprastu darbu, keletą 
centų. Jai reikia gyventi, ir ką aš 
galiu jai padėti? Nieko. Manai, 
motina nežino, kad ir man blogai 
gyvenasi? (Žvaigždės ir vėjai, 
psl. 72).

Nelė Mazalaitė
Jie lėtai važiavo gatvės grindi

niu, jie nežiūrėjo į jų, kai, 
važiuojant pro bažnyčių, ji pla
čiai persižegnojo, o už švento
riaus vežimas sustojo, jai liepė 
išlipti ir eiti jų tarpe.
Du negyvi vyrai, ji mato, ir vie

nas yra toks sumaigytas, tokia 
krūva kraujo ir drabužių skutų, 
jog jis pats savęs nepažintų. Ta
čiau kitas! Ji juųta, kaip po sun- .' 
kiu vilnoniu sijonu jos keliais 
linksta, ji mano, kad dabar 
turėtų būti labai išbalusi, nes 
tas, kuris guli gražus ir mirtyje 
ramiu sveiku veidu — šitas yra 
jos širdies džiaugsmas ir sopulys, 
jos sūnus.

(Gintariniai vartai, psl. 233)

Paulius Jurkus:
Užskleidėrti paskutinį moti

nos užrašų lapą, užvožėm, kaip 
taurę iš kurios gėrėm brangų 
vynų. Atsistoję žvelgėm į pa
veikslų ir susimąstę nuklydom į 
laukus. Sode noko vaisiai, dideli, 
kvapnūs, dūzgė bitės. Toliau 
plaukė rugiai ir lenkės Varduvai.

Tarp tų rugių pamatėm grįž
tančių motinų, ji braukė ranka 
per varpas, skynė jas, įėjus so
dan, lankė avilius, agrastų ir ser
bentų krūmus ir ramiu žingsniu 
atėjo prie mūsų Ant jos pečių 
baltavo plačiai atmesta skara, 
rankose — nuskinti rugiai. (Pa
vasaris prie Varduvos. psl. 64).

Neperseniai įsisteigusi CT pa
baltiečių ELLA santarvė gegu
žės 19 penktadienį, rengia me
tinę lėšų telkimo vakarienę, ku
rioje kalbės dabar labai populia
rus visuomenininkas inž. Valdas 
Adamkus ir aukštas valstybės de
partamento pareigūnas p. Paul 
A. Goble.

ELLA raidės reiškia Estoni- 
an, Latvian, Lithuanian Allian- 
ee. Alliance — Santarvės pavadi
nimas buvo pasirinktas prisimi- 
nant sovietų kaltinimus prieš pa
grobiant Pabaltijo valstybes, kad 
pabaltiečiai būk tai vra sudarę 
slaptų militarinę santarvę, gra
sančių Sov. Sąjungai. Jeigu so
vietams tokia, net tikrumoje 
neegzistavus, santarvė atrodė 
“baisiu grųsinimu”, tai, tikriau
sia, mums baltams būtų geras 
reikalas. Aštuonių milijonų vie
ningai politiniai veikianti san
tarvė visais atvejais būtų propor
cingai didesnė jėga tarp imperia
listiniai nusiteikusių kaimynų.

ELLA yra paruošusi pilnų 
praėjusių metų veiklos apyskaitų 
(Annual Report). Sis praneši
mas, apimųs keliolikų puslapių, 
bus įteiktas visiems lėšų telkimo 
vakarienės dalviams. Iš jo matosi 
girdėti ir mažiau žinomi ELLA 
nuveikti darbai. Tai keliasdešimt
laiškų ir straipsnių CT spaudoje 
Pabaltijo klausimais, nuolatinis 
kontakatas su CT JAV kongreso 
atstovais ir senatoriais, impozan
tiška Juodojo Kaspino demon
stracija CT kapitoliuje, A. 
Škėmos Pabudimo spektaklis, 
daugelis pasirodymų ir pasi
kalbėjimų per įvairius televizijos 
kanalus. Prieš 1988 m. rinkimus 
ELLA išsiuntinėjo visiems kan
didatams į JAV kongresų ir sena
tų ’ X

penkių klausimų anket ų, į kurių 
daugumas kandidatų atsakė, 
ELLA sužinojo CT atstovų kon
grese nuomones mums rūpimais 
klausimais ir atitinkamai orien
tuojasi.

Ir šiems metams ELLA yra 
numačiusi plačių veiklų. Rug
pjūčio 23 sueina 50 metų nuo 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
pasirašymo. Tų dienų vėl bus de
monstracija CT kapitoliuje. Ru
deniop ELLA rengia ekologinį- 
istorinį-politinį seminarų tikslu 
objektyviai nušviesti dabartinę 
situacijų ir Pabaltijo tautoms pa
darytas neteisybes. įskaitant ir 
vakarų demokratijų politikų. 
ELLA yra numačiusi į šį semina
rų pakviesti ir istorikus iš Pabal
tijo kraštų. Taip pat ELLA 
užsibrėžė remti Pabaltijo kraštų 
kūrėjų atrinktinių kūrinių pro
pagavimų ir eventualų išleidimų 
JAV Šiais metais numatoma ri
bota laida išleisti kompozitoriaus 

Antano Kekšiaus monumentalų 
simfoninį kūrinį dedikuota mūsų 
tautų aukoms, Tiems Kurių 
Nebėra. Šių darbų įvykdymui 
reikia darbo ir lėšų. Darbų, kaip 
ir iki šiol atliks ELLA komiteto 
nariai ir gausūs rėmėjai ir 
padėjėjai. Lėšų ELLA tikisi iš 
pabaltiečių visuomenės. Pagrin
dinis lėšų telkimo šaltinis yra 
metinė vakarienė.

Iki šiol ELLA patyrė daug 
nuoširdaus pritarimo ir para
mos. Nusistačiusi ir toliau dirbti 
mūsų tautų visiškam išsilaisvini
mui ELLa tikisi tokios pačios 
darnios santarvės ir vieningumo.

J. P. Nasvytis

MUZ. BRONIAUS

JANUSO

STIPENDIJA

LITUANISTIKAI

Jau dvyliktų kartų skelbiama 
kasmetinė muziko ir kompozito
riaus Broniaus Jonušo stipendija 
lituanistikų studijuojančiam jau
nuoliui - jaunuolei. Stipendijų

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

GEGUŽĖ 1
LIETUVA IR AUSTRUA—15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 525 gegužės 25-birželio 8 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,482 iš Čikagos

BIRŽEUS
UETUVA IR ŠVEICARUA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 2 Kaune,

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 608 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko

$2,782 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
KeBonė Nr. 815 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA, ŠVEDIJA IR SUOMIJA —18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 

2 Kaune, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Stokholme, 1 Helsinkyje. Kelionė laivu 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo į Helsinkį.

Keflonė Nr. 627 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

įsteigė Emilija Jonušienė, norė
jusi įamžinti savo vyro atminimų 
nors tokiu būdu — sušelpti, pa
dėti nepasiturinčiam studentui.

Stipendijos dydis — 1000 dol. 
Kandidatai stipendijai gauti turi 
iki birželio 15 atsiust prašymų su 
kurios nors jaunimo ar visuome
ninės organizacijos rekomenda
cijomis. Pirmenybė tiems, kurie 
aktyviai reiškiasi jaunimo ar ku
rioj kitoj lietuviškoj organizaci-

Stipendijai kapdidatų pa- 
r rinks atitinkama komisiją.
i Iki šiol Broniaus Jonušo sti
pendijas gavo penkiolika jaunuo
lių iš įvairių Šiaurės ir Pietų 

• Amerikos vietų, visi jie žinomi 
savo veikla lietuviškoj dirvoj ir ’ 
visuomenės neapvylė. Praėju
siais metais stipendija teko Ro
bertui Vitui, dabar jau įsigiju
siam Ph.D, uoliai besidarbuo
jančiam Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre ir Krištanavičiaus 
fondo tarybos ir valdybos pirmi
ninkui. Metais anksčiau stipen- 
dijantais buvo veiklus Polikaičių 
jaunimas.

Prašymus stipendijai gauti 
siųsti:

Br. Jonušo stipendija, 
9927 Devonshire 

Omaha, NE 68114

UEPA
LIETUVA IR ŠVEICARUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje,2 Zuriche.
Kelionė Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 iš Bostono ir Niujorko

$2,452 iš Čikagos
UETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje. 5 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
KaBcnė Nr. 717 liepos 17-31 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

RUGPJŪTIS
LIETUVA IR ŠVEICARUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 

2 Zuriche
Kelionė nr. 803 rugpjūčio 3-17 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,482 iš Čikagos
LIETUVA, AUSTRIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iŠ Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d'. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

b SPAUS
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,899 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

BALT1C TOURS $ ORBIS
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJOS GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

$2,159 iš Bostono ir Niujorko 
$2,342 iš Čikagos
$2,199 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos

Lietuviška spauda yra pats 
svarbiausias ginklas kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Paremk ją 
auka!

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Battic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALT1C TOURS 

Balte 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02184 
Tel. 817-985-8080

Gerai nusiteikę Pabaltiečių ELLA komiteto nariai. Iš k.: Vaira Paegle, Elona Vaišnienė, 
Jaak Rakfeldt, Enn Koiva, Jūratė Vaitkutė (sekr.), Maris Purgailis, Ilvi Cannon (ižd.), 
Inara Punga (vicepirm.), Jaunutis P. NasvytisĄpirm.) -j -----------

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome iškirpti, užplildyti ir jMstųst 
adresu: DARBININKAS 341 Hlghland Bivd., Brooidvn. 
N.Y. 11207. J
Prašau pratęsti prenumerata 1989 metama

Vardas Ir pavardė........................... .............. .................

Adresas ....

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me- 
tua įkainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $.....
Už kalendorių
Spaudai paremti

■MM

o



16-0JI DAILĖS PARODA

Grįžtame vėl prie buvusios 
16-tos dailės parodos ir baigiame 
Lietuvoje gyvenančių dailininkų 
apžvalgą. Ta apžvalga šiuo metu 
yra kiek sunkesnė, nes trūksta 
pagelbinės literatūros, ir daili
ninkai daugumoje mažai mum 
žinomi.

K. Kriaučiūnaitė - Stanelienė 
— grafikė, dirba oforto techni
ka, buvo išstatyti kruopščiai at
likti du jos darbai — Akimirka 
ir Šuoliai.

Antanas Kučas — grafikas. 
Buvo išstatytas vienas jo kūri
nys, spalvotas lino raižinys — 
Krymas IV, vakaras Artike. Šioje 
grupėje jis buvo bene vyriausias 
savo amžiumi, gimęs 1909 Dei- 
kiškių kaime, Vabalninko vals
čiuje, Biržų apskrityje. Kauno 
meno mokyklą baigė 1935, mo
kytojavo įvairiose gimnazijose, 
pažįstamas iš įspūdingų Aišbės 
“Bričkos” iliustracijų. Iliustravo
B. Sruogos liaudies dainų rin
kinį. Parodoje išstatytas darbas 
nukelia į pietų kraštų egzotiką.

N. Morkauskaitė — grafikė, 
išstatytas tik vienas darbas Ru
duo II, lino raižinys.

Liudvikas Pocius — tapytojas, 
pusę metų gyvenęs Švedijoje, 
vėl grįžęs į Vilnių, kur anksčiau 
tarnavo Kultūros ministerijoje ir 
organizavo dailės parodas. Daili
ninkas šilto kolorito, išstatytas 
vienas paveikslas — Bijūnai. Jis 
yra dail. Tado Sviderskio drau
gas, jam ir dovanojo šį paveikslą, . 
o Tadas Sviderskis jį pristatė į 
parodą.

K. Ramonas — grafikas, dirba 
dažniausiai mišria technika, seri- 
grafija. Buvo išstatyti penki jo 
darbai: trys Vilniaus vaizdai, kiti 
— Pavasaris Trakuos^, Merki
nės puodžius. 'I - :

Petras Rapšys — grafikas, iš
statyti du jo kūriniai — Sekmi
nių peisažas, Moterys prie Šven
tosios, abu litografija. Jo kūrybo
je daug surrealizmo nuotaikos.

B. Stančikaitė — grafikė. Jos 
litografija Be lygsvaros atlikta la
bai kruopščiai.

A. Stasiulevičius tapytojas, 
mėgsta tirštai dėti dažus tapyba 
jau gauna reliefinį įspūdį, domi
nuoja, konstrukcinės linijos.

L. Paškauskaitė — grafikė. 
Jos buvo išstatytas vienas dar
bas, chemiko Mudi Šalkausko 
portretas, ofortas.

PHILADELPHIA, PA.

Romo Kalantos minėjimas 
su Baliu Gajausku!

Prieš 17 metų, pačiam pavasa
rio žydėjime, jaunuolis Romas 
Kalanta, jautriai pergyvendamas 
raudonojo okupanto savosios 
tautos ir tėvynės žlugdymą, pasi
rinko mirti ant laužo.

Kai šiandien, be baimės skan
duojami šūkiai “Laisvės Lietu
vai”, jau tada, Romas Kalanta 
išdrįso tai pasakyti viešai, Kauno 
miesto sode.

Jo aukai ir prisiminimui pa
gerbti, minėjimas yra rengiamas 
gegužės 21, sekmadienį. Kaip 
visuomet, minėjimas prasidės su 
10:30 vai. mišiomis ir procesija 
Šv. Andriejaus bažnyčioje (19th 
& Wallace Sts.). Po mišių, apie 
12 vai., parapijos salėje, bus 
pietūs ir minėjimo programa.

Minėjime kalbą pasakys ir at
sakinės į klausimus Balys Ga
jauskas, savo gyvenimą paauko
jęs Lietuvos Laisvei atgauti ir už 
tai net 37-nius metus iškentėjęs 
raudonųjų engėjų kalėjimuose.

Minėjimo rengėjos, Lietuvių 
Moterų Federacijos Philadel- 
phijos Klubo Valdyba, maloniai 
kviečia visuomenę gausiai daly
vauti. Moterys ir mergaitės yra 
prašomos pasipuošti tautiniais 
drabužiais ir įsijungti į procesiją 
bažnyčioje.

Sn.

B. Uogintas — tapytojas, iš
statyta vienas paveikslas Balta 
koplytėlė. Tai yra Žemaičių Kal- 

'varijos Kryžiaus kelių pirmoji 
koplyčia. Nutapytas labai drą
siai, formas apibendrinant.

D. Tarabildienė, mum gerai 
žinoma grafikė, puiki knygų iliu- 
stratorė, jau mirusi. Išstatytas 
vienas lino raižinys — Jūros ai
dai.

A. Tarabilda yra Domi
cėlės Tarabildienės sūnus, pui-. 
kus grafikas, miręs 1969. Paro
doje buvo du jo darbai — Oi le
kia lekia gulbių pulkelis, Mer
gelė, abu lino raižiniai.

Nijolė Valatkevičiūtė — gra
fikė. Parodoje buvo vienas jos 
darbas — Vaikystės prisimini
mai, ofortas.

V. Valius —grafikas, parodoje 
buvo du jo darbai — XX amžiaus 
Nike, Planeta IV, mišri techni
ka. Dominuoja juoda spalva, 
kartais sunkiai įžiūrima, kas ten 
vaizduojama. Mum gerai žino-
mas dail. Telesforas Valius, jau 
miręs Toronte, btivo jam dėdė.

R. Varnas — grafikas. Du jo 
darbai — Ąžuolo mirtis, Negan
da, abu lino raižiniai. Kūriniai 
su didele dramatine įtampa.

Ed. Žiaubris — grafikas, du 
jo darbai lino raižiniai , vienas Pa
vasaris prie Vingio, kitas poeto 
Kosto Kublinsko nortretas.

R. Žilytė — grafikė. Parodoje 
buvo kruopščiai atlikta spalvota 
litografija— Kunigaikštis Vytau
tas.

Alg. Žvilius dirba oforto tech
nika, mažo formato paveikslai iš 
ciklo Moterys, viena vaizdavo 
koketę, kita — mylinčioji.

Parengiant paveikslus paro
dai, buvo gana daug vargo išaiš
kinti, kas yra tų paveikslų auto
rius. Dailininkai taip pasirašė,, 
kūd sunku įskaityti. Tiem, kurie 
gerai žino dabartinę dailininkų 
kūrybą Lietuvoje, gal ir nebūtų 
sunku pasakyti, kas autorius. 
Dabar dauguma matėme tik pir
mą kartą, o parašai tokie 
neaiškūs, kad nežinai, kas jis 
toks.

Dailininkams reikėtų taip pa
sirašyti, kad nebūtų jokios abe
jonės, kas yra paveikslo autorius.

-o-
Taip nutiko, kad parodos 

aprašymas nusitęsė per ilgai. 
Išblėso pirmieji parodos 
įspūdžiai. Šiaip ar taip — paroda 
buvo mūsų kultūrinio gyvenimo 
didelė šventė ir didelis įvykis. 
Tikrai buvo prasminga susi
pažinti ir su Lietuvos dailininkų 
kūryba. Tai buvo pirmas bandy
mas. Gal kitose parodose bus ga
lima suorganizuoti geresnį sky
rių dailininkų iš Lietuvos. Tegu 
parodos rengėjai — Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos valdyba iš anksto planuo
ja ir rengiasi naujai kitų metu 
parodai, (p.j.)

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TE L. (312) 238-9787
1989 m. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1. Balandžio 27 - Gegužės 15
2. Gegužės 15 • Gegužės 31
3. Birželio 12 * Liepos 01
4. Birželio 14 - Liepos 01

Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2
Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 0

(Lietuvių gydytojų ir medicinos
5. Birželio 26 • Liepos 12
6. Liepos 11 - Liepos 30
7. Liepos 24 * Rugpjūčio 09
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16
9. Rugpjūčio 01 * Rugpjūčio 16

10. Rugpjūčio 21 * Rugsėjo 06
11 - Rugsėjo 12 * Spalio 01
12. Spalio 03 * Spalio 16

profesionalų grupė)
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1

Chicago New York
2,150.00 2,100.00
2,395.00 2,245.00
2,795.00 2,645.00
2,595.00 2,445.00

2,595.00 2,445.00
2,795.00 2,645.00
2,695.00 2,545.00
2,695.00 2.545.00
2,595.00 2.445.00
2,595.00 2,445.00
2,795.00 2,645.00
1,895.00 1,850.00

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. Western Avė., Chicago. IL 60643.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms, ir pasams.

16-toje dailės parodoje dalis parodoje dalyvavusių dailininkų. Iš k. Albinas Elskus, 
Juozas Bagdonas, Irena Vakselytė-Nemickienė, Narūnas Bukauskas, Elena Kepalaitė, 
Petras Vaškys, Vida Krištolaitytė, Elena Urbaitytė, LB apygardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis, Elena ir Tadas Sviderskiai, Vladas Žilius. Nuotr. Idos Žiliuvienės

16-tos dailės parodos atidaryme Kultūros Židinyje susitiko 
dailininkai, kadaise buvę vilniečiai, dabar gyveną New Yorke. 
Iš k. Vladas Žilius, Elena ir Tadas Sviderskiai, už jų Aušros 
Vartų Madonos paveikslas, kurį senųjų ikonų stiliuje sukūrė 
Sviderskiai. Nuotr. I. Žiliuvienės

DAR APIE ŠEŠTĄJj MOKSLO 
IR KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ

Greitai prabėga ketveri metai, 
ir vėl iš visų šalių moksliniai dar
buotojai susibėga į Chicagą. Ti
kimasi susilaukti dviejų šimtų su 
viršum mokslininkų darbuotojų. 
Simpoziumas vyks lapkričio 22 - 
26 Chicagoje. Nors spaudoje jau 
buvo gana daug pranešimų ir pa
raginimų, bet su registracija 
kažkaip neskubama. Registraci
jos terminas baigiasi gegužės 30.

Dalyvaujantieji turi žinoti, 
kad bus leidžiamas plačios apim
ties simpoziumo leidinys. Visi 
dalyviai, kurie laiku užsiregist
ruos ir atsiųs reikiamą informaci
ją, tilps šiame leidinyje. O tas 
leidinys yra “Who s who lietu
viška versija. Laiku neužsiregist
ravę galį į ją nepatekti.

Leidiniui parengti reikia daug 
laiko, taip pat reikia žinoti, kad 
jo redaktorius turi atsakingas tie
siogines pareigas. Tai šiam dar
bui tik vakarai telieka. Spaustu
vės irgi nelaukia. Bent Chicago
je lietuviškos spaustuvės darbų 

dar nestokoja. Keista, bet pir
mieji užsiregistravusieji yra iš 
Vilniaus. Taip pat, kurie apsistos 
viešbutyje, rengėjus turėtų iš 
anksto painformuoti. Yra rezer
vuojami kambariai Oak Lawn - 
Conrad Hilton. Grupiniai rezer
vuojant yra gaunama nuoilaida. 
Iš to viešbučio specialūs autobu
sai į paskaitas ir simpoziumo ren
ginius. Chicaga yra didelė, tad 
nepatartina išsisklaidyti.

Simpoziumas apims šias šakas: 
Griežtieji mokslai, technologija 
ir architektūra. Humanitariniai 
ir socialiniai mokslai. Medicina 
ir odontologija. Teisė ir komerci
niai mokslai. Menas ir muzika. 
Visos šios grupės yra padalintos 
į daugelį poskyrių.

Mokslinių šakų ir mokslinės 
programos dalių pirmininkai 
yra: Griežtieji mokslai: Dr. Sta
sys Bačkaitis, P. E. P. O. Box 
5.58, Great Falls, VA. 22066. 
Humanitariniai: Prof. Dalia Ka- 
tiliūtė-Bovdstun. 7014 S. Camn-

LIETUVIŠKO 
MUZIEJAUS 
APŽVALGA
— Visą kovo mėnesį muzieju

je vyko meniškų lietuviškų mar
gučių parodėlė. Parodėlėje buvo 
išstatyti visokių stilių margučiai, 
net paskutiniu laiku gauti iš Lie
tuvos. Margučius išpuošė ar prie 
parodėlės įrengimo prisidėjo 
Danutė Augienė, Liuda Buti- 
kienė, Rūta Dulkuvienė, Marija 
Gotzeitienė, Eleonora Katau- 
skienė, Marija Kriaučiūnienė ir 
Paulina Vaitaitienė.

— Muziejaus meno galerijoje 
kovo 17 įvyko Uršulės Astrienės 
meniškų iš tikrų šiaudų darytų 
paveikslų parodos atidarymas. 
Paroda tęsis iki balandžio 15. 
Astrienė yra šio meno special
istė, tuo užsiimariti jau nuo pat 
mažens. Ji ne tik kad kuria tikrų 
šiaudų meniškus paveikslus bei 
Kalėdinius šiaudinukus, bet taip 
pat labai gražiai margina velyki
nius margučius. Ji per**paskuti
nius 23 metus kas metą atvažiuo
ja iš Grand Rapids, Michigan ir 
su savo sūnumi muziejuje moko 
kaip marginti lietuviškus velyki
nius margučius.

bell, Chicago, III. 60629. dr. Ar
vydas Vanagūnas, 237 S. Grove 
Dr. Oak Park, IL 60307, Teisė: 
Povilas Kilius, 12507 S. McVic- 
kers Avė., Palos Heights, II. 
60463. Menas: Loreta Vanclaus- 
kienė, 7035 S. Fairfield, Chica
go, 11. 60629. Bendrais moksli
nės programos klausimais kreip
tis į Prof. Rimą Vaičaitį (moks
linės programos pirmininkas), 
14 Mallard Dr., VVest Nyack, 
N Y. 10994. Visais kitais reika

lais kreiptis į Leoną Maskaliūną 
(organizacini d* komiteto pirm.), 
6 Brook Lane, Palos Park, II. 
60464.

J. Ž.

— Kun. Alfonsas Svarinskas, 
buvęs sąžinės kalinys, nuo gegu
žės iki rugsėjo mėn. lankysis S. 
Amerikoje. Jo kelionės maršrutą 
tvarko Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa. Norintieji pasi
kviesti į savo koloniją, prašom 
kreiptis į Daivą Izbickaitę: 
LKRŠ, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Tel. 718 
647 - 2434.

— Vilniuje birželio 3 - 5 įvyks 
Sąjūdžio pedagogų suvažiavi
mas. Sąjūdis kviečia ir išeivijos 
lietuvius pedagogus dalyvauti. 
Besidomį prašomi nedelsiant 
kreiptis adresu: Sąjūdžiolnfo, 
7159 S. Whipple, Chicago, III., 
60629. Tel. 312 476 - 8469.

— Vilniaus universitetas, 
švęsdamas 410 metų sukaktį, ke
liems asmenims suteikė garbės 
daktaro laipsnius, jų tarpe ir Val
dui Adamkui, JAV Vidurinio Va
karų regiono ekologijos reikalų 
administratoriui.

— Sol. Nerijos Linkevičiūtės- 
Kasparienės ir smuikininkės 
Lindos Veleckytės koncertas 
įvyks gegužės 13 Los Angeles, 
Calif. Koncertą rengia Lietuvių 
Fondo įgaliotinė Violeta Ged
gaudienė.

— Filmas apie komp. Vladą 
Jakūbėną, kurį susuko Algiman
tas Kezys, bus parodytas kompo
zitoriaus 85 metų gimimo sukak
ties minėjime - akademijoje 
gegužės 12, penktadienį, Jauni
mo Centro kavinėje, Chicagoje

— Devintoji premijų šventė 
įvyks gesgužės 20 Chicagos Jau
nimo Centre. Šių metų premijų 
laureatai: dr. Algimantas Grei
mas, dr. Petras Jonikas, piani
stas Andrius Kuprevičius, žurn 
Vytautas Meškauskas, dail. Zita 
Sodeikienė,radijo vedėjas Juo
zas Stempužis. Premijų mecena
tai — Lietuvių Fondas ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Meni
nėje dalyje Dariaus Polikaičio 
muzikinis ansamblis ir K. 
Ostrausko Raudonkepuraitė — 
premjerą atlieka Los Angeles 
dramos sambūris.

— Europos lietuvių dienos 
rengiamos birželio 23 - 25 Hūt- 
tenfelde ir Lampertheime. Bus 
pašventinta atstatyta pilis, daly
vaujant vokiečių aukštiems pa
reigūnams.

— Aldona Mikšytė Kunčienė 
ir Anicetas Kunčius. Kauno mu
zikos teatro solistai, kovo 19 To
ronte, Prisikėlimo lietuvių para
pijos salėje, atliko operų ir lietu
vių liaudies dainų rečitalį.

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla bus nuo birželio 25 iki lie
pos 9 Dainavoje. Norintieji sto
vykloje dalyvauti, prašomi re
gistruotis pas Liną Palubinskai
tę, 2870 Meadovvbrook Blvd., 
Cleveland Hts., Ohio 44118. 
telef. 216 932-3798.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Jūratė DiBenedetto, W. 
Hartford, Conn., Danutė Miški
nis, New York, N.Y. Užsakė ki
tiems: T. Szkiladz, Hampstead. 
N. Y. — L. Jonuškiui, Long 
Beacb, N.Y. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me- 

, tams.



liepos 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

Kopos 9-23 d. Lietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

liepos 23-29 d. Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

liepos 30-rugp. 12 d. Lietuvių kilmės vaikams stovykla 

rugp. 13-19d. Jaunuoliams/studentams savaitė

Put n am p seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONTe

Informacijai kreiptis:

Neringa, ICC - RT21, Putnam, CT 06260

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrocklo ir St 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Llthuanla 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė ............-.............................................-............................

Miestas, valstija, Zip...................................................................................—

Nauji leidiniai, gaunami 
Darbininko administracijoje

Dr. J. K. Valiūno — Serving 
Lithuania, anglų kalba, įrišta j 
kietus viršelius, — 18 dol.

W. Wolkovich — Lithuanian 
Fratemalism,, vyčių veikla per 
75 metus, anglų kalba. —10 dol.

J. Urbšio — Atsiminimai, — 
7 dol.

G. Songino — Vilniaus krašto 
legendos, kietais viršeliais, — 8 
dol.

J. Jankaus — Tėvas Venanci- 
jus ir jo Matilda,, pasakojimai, 
— 12 dol.

K. Pabedinsko — Nuo Plun
gės iki Maroko, atsiminimai, — 
.10 dol.

B. Sruogos vertimas Apsiau- 
talas, — 8 dol.

P. Petkevičius — Paskutinis 
sudiev, tėvynės ilgesio eilėraš
čiai — 5 dol.

A. Paškaus — Krikščionis ir 
šiandiena — 5 dol.

A. Paškaus — Evoliucija ir 
krikščionybė — 6 dol.

Okupuotoje Lietuvoje vyk
sta dideli įvykiai. Sekime juos 
blaiviai stebėdami, paremda
mi jų žygius, kurie priartina 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Niekada nepamirškime, kad 
mūsų galutinis tikslas — Ne
priklausoma Lietuva!

Numeris, gatvė ............................-..............................................................

Laivas “Festivale”, kurį administruoja Carnival Cruise Lines. Šiuo laivu Lietuvos 
vyčių 110 kuopa, Maspeth, N.Y., organizuoja septynių dienų kelionę į Karibų jūrą. 
Bus lankomos šios salos: St. Thomas, St. Maarten, Barbados ir Martiniąue. Dėl infor
macijos kreiptis j Eleną Matulionytę, 61 - 36 56th Avė., Maspeth, N.Y. 11378. Tel. 
718 326 - 3398.

DEXTER PARK
PHARMACY ittį

Wm. Anastasi, B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WH DEUVER
296-4130

Spauda yra pats svarbiau-, 
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ia savo auka! .

K. Girniaus — Partizanų kovos Lietuvoje, kaina — 
10 dol.

J. Daumanto—Flghters for Freedom, kaina 10 dot
Prel. P. Juro — Didysis ramybės šaltinis, maldak

nygė su daugybe maldų, litanijų, graži dovana atvyk
stantiems Iš Lietuvos, gera dovana nuvežti Ir j Lietuvę.
Kaina — 5 dol. _

Persiuntimui pridėti 2 dol.
Knygos gaunamos Darbininko administracijo

je, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES 4*

International Industries 
10401 South Roberte Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

LIETUVOJE
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, Jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokla kita proga. Sveikinimai pristatomi j namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430*8090

INTERNATIONAL
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus šiTmūmls kėliauti'1989 metais*^'

" K 1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS \

Maskva 1 nkt., Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės-fŽ^ d.
iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157 00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d.
Iš Čikagos; $2,496.00 iš New Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d.
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00
Maskva 1 nkt., Vilnių® 7 'JoOu0TA 3 nkt > Viena 3 nkt., liepos 13-28 d.
Iš Čikagos: $2,496 ISPA jg ^ew Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d.
iš Čikagos: $2,496.00 Iš New Yorko; $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d.
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE. BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VIENA, KITA PAPILDOMA VIETA. G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS. TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS į MUS.

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272

8901

8902

8903

8904

8905

8906

8907

8908

EXPRESSWAY TOURS PATOGI KELIONĖ 12 NAKTŲ/13 DIENŲ10 NAKTŲ LIETUVOJE - 1 NAKTIS MASKVOJE
419 04 gegužio — 16 gegužio $2115.00
420 29 birželio — 11 liepos $2215.00
421 13 liepos — 25 liepos $2215.00
422 24 rugpjūčio — 05 rugsėjo $2215.00
423 05 spalio — 17 spalio $1965.00
JETWAY TOURS-APŽIŪRĖJIMO KELIONĖ 15 NAKTŲ/16 DIENŲ

2 NAKTYS MASKVOJE - 10 NAKTŲ LIETUVOJE - 2 NAKTYS LENINGRADE
409 11 gegužio — 26 gegužio $2480.00
410 08 birželio — 23 birželio $2580.00
411 22 birželio — 07 liepos $2580.00
412 10 rugpjūčio — 25 rugpjūčio $2580.00

Šventės Europoje. Paklausk apie kitus galimus sustojimus 
Pasiruošk keliauti vienas. Klausk apie mūsų tinkamą tarnybą. 
Jei kalbi tik lietuviškai, skambink antradieniais tarp 5-7 v.v. ir kalbėk su 
Daiva Izbickas
Jei nori visą Pabaltijį aplankyti, prisijunk prie Jokūbo Stuko trupės ir keliauk: 
į Vilnių, Kauną, Klaipėda, Rygą, Talliną, Helsinkį, gegužės 13 - 29, 1989, 
$2420.00.

Skambink 1-800 451 - 9511 ir gauk “ankstybo paukščio” nuolaidą. 
Jei nori pakviesti draugus ar gimines aplankyti JAV, kreipkitės į mus!

UNION TOURS, INC. 79 Madison Avenue. New York, N.Y. 10016 / (212) 683-9500

t)

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

---------------------- ---------------- o -----------------------------------
Čia galite gauti:

/ ir? \ Lietuviškas VISA korteles
l i Pinigines perlaidas

/ / Čekių sąskaitas
\ [f J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCU A agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Rlchmond HIII, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.

■ ■■■.........................  !■ I ,



Juozas Daumantas, autorius knygos “Fighters for Freedom”, 
knygos rašymo metu.

“FIGHTERS FOR FREEDOM’’ 
KNYGOS NAUJA LAIDA

Visi žinome, kokio populiaru
mo susilaukė Juozo Daumanto 
knyga apie lietuvių partizanų 
veiįdą Lietuvoje. Patįs buvo šau
nus partizanas, laisvės kovoto
jas, prasimušęs į Vakarus ir pas
kui grįžęs kovoti dėl Lietuvos 
laisvės ir. tose kovose žuvęs.

Lietuviškosios knygos Parti
zanai išėjo trys laidos. Knyga 
buvo išversta į anglų kalbą ir iš
leista 1975 m. Ją išleido tada Ste
po Zobarsko vadovaujama Ma- 
nyland Books leidykla, leidimą 
parėmė dr. Nijolė Bražėnas-Pa- 
ronetto.

Angliškoji laida irgi susilaukė 
gero pasisekimo. Ji buvo palan
kiai įvertinta, susilaukė pasiseki
mo žurnalistų ir politikų tarpe. 
Knygos laidai, išsisėmus, tos 
pačios dr. Nijolės Bražėnaitės- 
Paronetto rūpesčiu išleista an

VILNIAUS KONSERVATORIJOS
STUDENTŲ KAMERINIS
CHORAS ROMOJE
Kupini gražiausių įspūdžių ba

landžio 12 rytą iš Romos atgal į 
Lietuvą išskrido Vilniaus Kon
servatorijos studentų kamerinis 
choras drauge su vadovais.

Romoje choristai viešėjo dvi 
dienas. Jie čia atvyko iš Arezzo 
miesto, netoli Florencijos, kur 
dalyvavo keturių geriausių Eu
ropos kamerinių chorų konkurse 
didžiajai premijai — “Grand Pri- 
x” — laimėti.

Tą garsiąją premiją išsikovojo 
danų choras bet tik vieno punkto 
skirtumu nuo Jjetuvių. Taigi, 
Vilniaus Konservatorijos choras 
buvo pripažintas antruoju ge
riausių choriniu ansambliu Eu
ropoje.

Jaunųjų Vilniaus choristų 
viešnagės Romoje pakiliausias 
momentas buvo susitikimas su 
Popiežiumi Jonu Pauliu II. Ba
landžio 11 studentai su vadovais 
dalyvavo Šv. Tėvo aukojamose 
mišiose. Pamaldos įvyko nedi
delėje neseniai naujai įrengtoje 
Šv. Tėvo privačioje koplyčioje, 
kuri yra pašvęsta Atpirkėjo Mo
tinai — Redemptoris Mater.

Be Vilniaus choristų ir juos 
atlydėjusių kelių Romos lietuvių 
— Šv. Kazimiero kolegijos rek
toriaus prel. Agimanto Bartkaus, 
Vatikano radijo lietuvių progra
mų redaktoriaus Kazio Lozo
raičio ir Lietuvių Informacijos 

AKTORIAUS HENRIKO KAČINSKO PLOKŠTELĖ

Visi prisimename su kokia Išraiška aktorius Hen
rikas Kačinskas skaitydavo ar deklamuodavo lietuvių 
autorių kūrybą. Geriausi jo skaitiniai Ir yra sutelkti ką 
tik pasirodžiusioje plokštelėje. Joje Iškaityti šių auto
rių kūriniai: Maironio, Vinco Krėvės, B. Sruogos, K. 
Čonelalčlo, A. Miškinio, St. Santvara, Putino, Bern. 
Brazdžionio, J. Kėkšto, A. Baranausko, K. Binkio, H. 
Radausko, O. Milašiaus, K. Inčlūros. Plokštelės kaina 
10 dol. Persiuntimui pridėti 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje: 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207.

troji laida. Išleido the Lithua
nian Canadian Committee for 
Human Rights 1988. Spausdinta 
Toronte.

Knyga labai gerai parengta, 
sudėta partizanų nuotraukų, 
žemėlapių, kur vyko didžiosios 
kautynės, viršelyje įdėta partiza
nų būrelis, kuris palydėjo Juozą 
Daumantą į Vakarus.

Knyga yra tinkama dovana 
mūsų jaunimui, kuris dabar an
gliškai skaito lengviau nei lietu
viškai. Tegu jis susipažįsta su ta 
didvyriška epocha — laisvės par
tizaniniais karais. Knyga taip pat 
labai gera dovana mūsų bičiu
liams amerikiečiams. Knyga 
skaitoma su dideliu patrauklumu 
ir įdomumu. Gale įdėta ir svar
besnieji atsiliepimai apie pirmą
ją knygos laidą. 279 psl., kaina 
10 dol. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

Centro atstovo Romoje Algio So- 
donio, Popiežiaus aukojamose 
mišiose dalyvavo tik kelios ne
gausios tikinčiųjų grupės.

Pats Sv. Tėvas, painformuotas 
apie Romoje besilankantį Vil
niaus Konservatorijos studentų 
chorą, per savo asmeninį sekre
torių pakvietė jaunuosius lietu
vius dalyvauti jo aukojamose 
mišiose.

Vilniaus Konservatorijos stu
dentų kamerinis choras mišių 
metu turėjo progos pagiedoti dvi 
religines giesmes: popiežiui da
lijant komuniją, choras įspūdin
gai atliko giesmę “Apsaugok, 
Aukščiausias”, kelis kartus pa
kartodamas jos posmus, o 
mišioms pasibaigus, popiežiui 
susitelkus maldoje prieš altorių, 
buvo sugiedota “Marija, Mari
ja".

Po mišių vilniečių studentų 
choras ir jo palydovai — vadovas 
Česlovas Radžiūnas, dirigentas 
Tadas Šumskas, chorinio diriga
vimo katedros vedėjas Lionginas 
Abarius, švietimo ministro pir
masis pavaduotojas Romanas Pe- 
dagelis — buvo pakviesti į prie 
koplyčios esančia Vatikano rūmų 
salę susitikti su Sv. Tėvu. Pu
sračiu išsirikiavę, gražiomis uni
formomis pasipuošę, choristai 
popiežių pasitiko karštais ploji
mais.

ATLANTO
Perplaukti audringąjį Atlantą 

yra kiekvieno buriuotojo sva
jonė. Šiais laikais tai yra pasie
kiama įvairių dydžių laivais ir lai
veliais ir įvairiais metų laikais. 
Jau yra ir lietuvių, kaip pav. dail. 
Albinas Elskus, kurie tą žygį yra 
atlikę. Šį kartą tačiau mūsų 
dėmesys krypsta į trijų burlaivių 
kelionę, tarytum mažajį Lietu
vos laivyną, siekiantį nugalėti 
Atlantą ir su lietuviška vėliavą 
atplaukti į New Yorko uostą. 
Jūreivių tikslas — parodyti pa
sauliui, kad mūsų mažytė Lietu
va, visų užmiršta ir okupacijos 
prispausta, kovoja už laisvę ir
stengiasi atsiplėšti nuo svetimų
jų priespaudos. Jų žygis yra skir
tas Lietuvai.

Jis nėra lengvas. Pasikalbėjus 
su Alfonsu Urbeliu, daug kartų 
visokiais laivais apkeliavusį pa
saulį, susidarė aiškesnis įspūdis, 
kas laukia mūsų drąsiųjų buriuo
tojų. Per sąsiaurius ir kanalus iš
plaukus iš Baltijos jūros, tuoj pat 
prieš akis atsidaro audringoji 
Šiaurės Jūra, visų jūreivių drąsos 
ir ištvermės bandytoja. Po to — 
platusis Šiaurės Atlanto vande
nynas. Mūsų buriuotojų pasi
rinktas kursas per šiaurinį Atlan
tą yra tiesus, bet kartu ir pavojin
gas. Pavasario audros, šaltas 
oras, miglos ir klastingos srovės 
apsunkina laivų ir ypač burlaivių 
keliones. Burlaivio geriausias 
draugas, bet kartu ir priešas yra 
vėjas. Jeigu nėra vėjo — menkas 
progresas. Jeigu stiprus, bet pa
lankus vėjas — laivas tiesiog 
skrenda per bangas. Bet vėjas 
būna ir klastingas. Sukelia 
didžiules bangas, sudrasko bu
res, nulaužo stiebus ir ne kartą 
palaidoja jūreivių viltis laimingai 
pasiekti krantą...

Kiek yra pajėgūs  ̂šje trys Lie
tuvos , burlaiviai perplaukti 
Atlanto vandenyną? Atsakymas 
yra drąsinantis. Didžiausioji bu
rinė jachta, 52 pėdų ilgio “Lietu
va”, plaukioja jūrose jau 11 
metų. Yra dalyvavusi tarptau
tinėse regatose, pasiekusi taurių 
ir laimėjimų ir, aprūpinta naujo
mis burėmis, turėtų nugalėti vi
sus pavojus. Kitos dvi jachtos — 
“Audra” ir “Dailė” yra mažesnės

Jonas Paulius II asmeniškai 
pasveikino choro vadovus ir vi
sus choristus, kiekvienam įteik
damas po rožančių, su kai kuriais 
pasikalbėdamas. Apėjęs visus 
dalyvius , Šv. Tėvas choristams 
tarė keletą žodžių lietuviškai: “Iš 
visos širdies sveikinu jus, čia su
sirinkusius. Perduokite mano- 
linkėjimus visiems jūsų choro 
nariams, jūsų šeimoms, Vilniaus 
miestui, Lietuvos jaunimui ir vi
sai brangiai lietuvių tautai. Visa
galis Dievas telaimina jus visus”.

Šv. Tėvui baigus kalbėti, vie
nas choristų apjuosė jį lietuviška 
juosta, įteikė keletą dovanų, tarp 
jų menišką Lietuvos vaizdų al
bumą. Choristai spontaniškai su
dainavo Šv. Tėvui “Ilgiausių me
tų” ir tuoj po to Lietuvos himną.

Nusifotografavęs su jaunai
siais choristais, Jonas Paulius II 
dar kartą juos palaimino ir atsi
sveikindamas tarė: “Lietuvių 
tauta turi teisę įsijungti į Euro
pos tautų šeimą”. Iš salės išei
nantį Šv. Tėvą palydėjo jaunųjų 
lietuvių choristų plojimai.

Po audiencijos Vilniaus Kon
servatorijos kai. ęrii .o choro na
riai nuėjo į Šv. Petro baziliką, 
kur apžiūrėjo lietuvių koplyčią. 
Po to prel. A. Bartkaus ir kitų 
lydimi trumpai aplankė arki- 
vysk. Paulių Marcinkų, kuris 
juos asmeniškai palydėjo į Vati
kano muziejų.

Rytojaus dienos laidoje Vati
kano dienraštis L'Osservatore 
Romano atspausdino popiežiaus 
susitikimo sfi Vilniaus choristais 
nuotrauką, ištisai paskelbdamas 
ir Šv. Tėvo šia proga tartą žodį, 
kuriame jis dar kartą išreiškė 
savo sveikinimus jam brangiai

PAVOJAI
ir jaunesnės, bet taip pat išban
dytos jūrų lenktynėse. Visos trys 
jachtos yra vadovaujamos paty
rusių kapitonų ir aprūpintos na
vigacijos priemonėmis bei radijo 
ryšių aparatais. įgulas sudaro 
apie 20 pajėgių jūreivių, kurię 
atplauks į New Yorką, o kiti 20 
atskris lėktuvu ir pakeis įgulos 
sąstatą kelionei atgal.

Ar mūsų burlaiviai tikrai pa
sieks New Yorką birželio 10-tą 
------ sunku pasakyti. Priklausys 
nuo išplaukimo datos, oro sąly
gų, audrų, prietaisų veikimo, o 
taip pat ir nuo įgulos patvarumo. 
Prisiartinus prie Amerikos kran
tų, lauks kiti uždaviniai. Jachtos 
šalia viena kitos per vandenyną 
neplaukia. Viena gali tikslą pa
siekti anksčiau, kitos gali atsilik
ti. Reikės palaukti ir susigrupuo
ti, idant kartu atplaukus į New 
Yorko uostą. Čia jų lauks uždel- 
siantys formalumai ir išlaidos. 
Pagal kapitono Urbelio informa
cijas, uosto įstatai reikalauja, kad 
laivai būtų pasitinkami ir įveda
mi į uostą kvalifikuotų pilotų. Šis 
formalumas gali kainuoti apie 2 
tūkstančiai dolerių. Be to, laivai 
ir įgulos turės pereiti imigracijos 
bei muitinės procedūrą ir tik 
tada galės išmesti virvę į uosto 
krantinę. Tikimasi, kad viskas 
praeis sėkmingai ir žygis bus 
atliktas numatytu laiku. Taip pat 
tikimės, kad ne tik Atlanto pavo
jai, bet ir visi formalumai bus 
sėkmingai nugalėti.

Kuo mes galime mūsų drąsiems 
jūreiviams padėti? Pirmiausia — 
surinkti tiek pinigų, kad būtų pa
dengtos visos išlaidos, antra — 
kuo gausiau, su vėliavomis, pla
katais ir ovacijomis pasitikti ir iš
garsinti šį nepaprastą žygį. Tre
čia priimti jūreivius į savo namus 
ir parodyti jiems lietuvišką sve
tingumą toli nuo gimtosios 
žemės. Nuolatos prisiminkime, 
kad mūsų broliai lietuviai jūrei
viai savo žygį skiria už laisvę ko
vojančiai Lietuvai. Su Dievo pa
galba bus nugalėti Atlanto pavo
jai, o su mūsų pagalba New Yor- 
kas bus svetingas uostas Atlanto 
nugalėtojams.

Alg. Š.

lietuvių tautai.
Vilniaus choristai, būdami Ro

moje, aplankė taip pat Lietuvos 
atstovybę prie Šv. Sosto, kur at
stovas Stasys Lozoraitis, Jr. jiem 
surengė vakarienę, o kitą dieną 
— Lietuvių Šv. Kazimiero Kole
giją, kur vaišes surengė rekto
rius prel. A. Bartkus.

Čia su choristais pabendravo 
vysk. Antanas Deksnys, kolegi
jos vadovybė ir Romos lietuvių 
jaunimas. Tiek atstovybėje, tiek 
ir kolegijoje, buvo pasakytos 
sveikinimo kalbos. Vaišingumu 
sujaudinti svečiai iš Vilniaus 
padėkojo už nuoširdų priėmimą, 
padainavo keletą dainų ir Lietu
vos himną.

Vilniaus konservatorijos cho
ristus balandžio 12 iš Romos ae
rouosto išlydėjo Romos lietuvių 
jaunimo grupė, palinkėdama 
svečiams ir toliau sėkmingai ir 
su tokiu pat entuziazmu kaip iki 
šiol atstovauti Lietuvai tarptauti
niuose festivaliuose, tuo būdu 
patarnaujant Lietuvos ir jos mu
zikinės kultūros išgarsinimi tarp 
kitataučių.

Jaunųjų choristų viešnagę Ro
moje finansiškai parėmė Lietu
vos atstovybė prie Šv. Sosto ir 
Sv. Kazimiero koletgijos Romoje 
Rektorius prel. A. Ba rtkus. 
Choristus Romoje globojo ir 
miesto įžymybes aprodė vietos 
lietuvių jaunimas — Šv. Kazi
miero kolegijos auklėtiniai: Jo
nas Malinauskas, Robertas 
Rėkus, Algis Sodonis, Albertas 
Stalioraitis, Nijolė Tutkaitė. 
(K. L.)

Jonas Gedraitis programos ruošimo metu Laisvės Varpo stu
dijoje. Nuotr. St. Martišausko

Mirė J. Širvinskaitė
Brocktone balandžio 15 mirė 

Jadvyga Širvinskaitė, sesuo Juli
jos Varnienės iš Brocktono ir Bro
nės Sirvinskaitės iš Californijos. 
Velionė gyvai domėjosi lietuviš
ku gyvenimu, sekė lietuvių 
spaudą ir ją komplektavo. Ver

gindama Laisvafc-Varpo radijo 
programą, pagaF galimybę rėmė 
jos išlaikymą.

Išvyko J. Budrys
LB Bostono apygardos pirmi

ninkas Ignas Budrys dėl tarny
bos išvyko iš Massachusetts val
stijos. Jo pareigas perėmė Čes
lovas Mickūnas, ir anksčiau bu
vęs LB Bostono apygardos pir
mininku.

Naujas tėvų komitetas
Bostono lituanistinės mokyk

los mokinių tėvų susirinkime iš-

NAUJAS LEIDINYS 
APIE RAMOVĖNŲ 

VEIKLĄ

Pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne išspausdintas stam
bus veikalas ir išvežtas j rišyklą 
Tas veikalas vadinasi: Lietuvių 
veteranų sąjungos Ramovės veikla. 
II dalis, veikla nuo 1961 iki 1987 
m. Suredagavo dabartinis Kario 
redaktorius Balys Raugas, išlei
do Ramovėnų sąjungos centro 
valdyba.

Knyga didelio formato, kaip 
Kario žurnalas, turi 410 pusla
pių, labai gausiai iliustruota. Pla
čiai aprašoma ramovėnų veikla, 
surinkta įvairios ir įdomios sta
tistikos. Pradžioje apžvelgiami 
buvę ramovėnų suvažiavimai, 
paskui jau sustojama ties atski
rais skyriais. Daugiausia vietos 
skiriama Amerikos ramovė- 
nams. Toliau eina Australija. An
glija, Kanada

Knyga bus graži ir vertinga 
dovana.

Pirmoji knygos dalis pasirodė 
1962 metais. Ji išleista Chicago 
je. Pirmas tomas apėmė veiklą 
nuo 1950 iki 1960. Medžiagą su
rinko ir suredagavo pi Ikininkas 
Antanas Rėklaitis.

Abu tomai turi daug vertingos 
medžiagos, įvairių statistinių da
vinių.

rinktas naujas tėvų komitetas:
M. Goštautienė, P. Krukonis,
N. ŠnipienėirV. Veitas. Mokslo 
metai mokykloje užbaigiami ge
gužės 21. Tą dieną 10:30 vai. 
ry to Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone bus pa
maldos, po kurių salėje po baž
nyčia iškilmingas aktas ir pažy
mėjimų įteikimas.

LB Brocktono 
apylinkės susirinkimas

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos . salėje Brocktone. balandžiu* 
23 įvykusiame LB Brocktono 
metiniame susirinkime pirmi
ninkavo Vytautas Eikinas. Iš
klausius veiklos apyskaitų, per
rinkta valdyba bei revizijos ko
misija. Apylinkė per metus tu
rėjo pajamų 1,516 dol., išlaidų 
1.147 dol. Kasoje liko 169 dol. 
Valdybą dabar sudaro: pirm. 
Stasys E i va, I vicepirm. Povilas 
Stabinš, II vicepirm. Vaclovas 
Senėta, sekr. Liuda Šukienė, 
ižd. Antanas Šeduikis.

Užbaigti St. Lozoraičio 
pasisakymai

laisvės Varpas balandžio 30 
užbaigė Lietuvos atstovo Stasio 
Lozoraičio pasisakymų seriją, 
kuri buvo perduota per eilę sek
madienių. Pasikalbėjimų forma 
su Alfonsu Petručiu atstovas pa
teikė įdomios ir aktualios me
džiagos bei informacijos įvairiais 
aktualiais klausimais, liečiančiais 
Lietuvos bylą.
Filed in 634

Lietuvių mokytojų 
iniciatyva

Fontbonne Academy Miltone 
dirba Aldona Lingertaitienė ir 
Gitą Kupčinskienė. Jų tarpinin
kavimu Vilniaus universiteto 
folklorinio 'ansamblio “Ratilio” 
koncertas buvo surengtas tos 
mokyklos salėje ne tik bendrai 
publikai. liet dar atskiras koncer
tas tos mokyklos mokiniams.

Aldona Lingertaitienė toje 
moky kloje dirba jau 14 metų. 
Per paskutinius 4-rius metus ji 
yra istorijos skyriaus vedėja. Dė
stydama kursą apie SovietųSą- 
jungos ir JAV valdžios sistemas, 
daug dėmesio skiria Pabaltijo 
kraštams. Prieš dvejus metus 
siena to kurso grupė pareiškė 
norą aplankyti Sovietų Sąjungą. 
V Lingertaitienei tarpininkau
jant, grupė birželio 21 išskris j 
Sovietų Sąjungą. Vilniuje viešės 
keturias dienas. Amerikietes 
mokines globos Salomėjos Ne
ries vidurinės mokyklos anglų 
kalbos mokiniai.



DARBININKAS
NEVV

“YORKE ^7
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Redakcija..........(718) 827-1352
Admlnlstr.......... (718)827-1351

Kultūros Židinyje šį savait
galį: gegužės 14, sekmadienį, 
prof. dr. Antano Klimo paskaita 
7:30 v.v. Rengia Liet. Jaunimo 
Sąjunga.

Koncertas, rengtas Kultūros 
Židinio išlaikymui, gegužės 6 
praėjo labai sėkmingai. Publikos 
atsilankė per 500. Buvo pilna 
didžioji Židinio salė. Programą 
atliko iškilusis pianistas William 
Smiddy, neimdamas jokio hono
raro. Jisai paskambino Griego, 
Scarlatti, Mozarto, Granados, 
DeFalla/Rubinsteino, Scriabi- 
no, Liszto, Bacevičiaus/W. 
Smiddy, Schuberto, Chopino 
kūrinius. Po koncerto buvo va
karonė. Apie 100 atsilankė ir iš 
jo parapijos, kur jis yra vargoni
ninku ir kur veikia lietuvių šešta
dieninė mokykla. Išsamesnis 
koncerto aprašymas bus spausdi
namas vėliau.

Apreiškimo parapijos jubilie
jinis banketas, kuris bus gegužės 
21 Kultūros Židinyje Brooklyne, 
prasideda 1:30 v. popiet.

Arūnas Simonaitis, N.Y. LA 
Klubo šachmatininkas, laimėjo 
pinną vietą 39-tose sporto žai
dynėse, kurios vyko gegužės 6-7 
Toronte.

Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas — suvažiavimas 
įvyko gegužės 6 Kultūros Židi
nyje. Praėjo labai sėkmingai. Pa
skaitą skaitė pats Vliko pirminin
kas dr. Kazys Bobelis. Platus su
važiavimo aprašymas bus spaus
dinamas vėliau. Suvažiavimą fo
tografavo mūsų nuolatinis foto
grafas Liudas Tamošaitis.

KVIEČIAME ]
MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

PA VASARIO BAUŲ

birželio 3 d., šeštadienį, 7 v.v. punktualiai
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd.,Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE

— abiturientų išleistuvės
— TRYPTINIS, N.Y. tautinių šokių grupė, vadovaujama
J. MATULAITIENĖS
— GINTARAS, orkestras Iš Chlcagos, vadovaujamas
V. PUODŽIŪNO

Kaina: 10 dol. jaunimui, 18 dol. asmeniui, 35 dol. dviem 
asmenims

STALUS UŽSISAKYTI:
LIJolė Čemauskienė 718 847 - 3498
Aldona Marijošlenė 516 883 - 9350
Vita Matusaitienė 201 994 -1229
Giedrė Stankūnienė 203 661 - 2654

N.Y. LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA GEGUŽĖS 14, 
SEKMADIENj, 7:30 V.V. 
KULTŪROS ŽIDINYJE 
RENGIA

PASKAITĄ.
D R. ANTANAS KLIMAS, Rochesterlo 

universiteto profesorius, kalbės tema:

“Viskas, kę norėjote žinoti apie lietuvių kalbę, bet 
nedrįsote paklausti".

Dr. Antanas Klimas yra žymus indoeuropiečių kal
bų specialistas.

VISI KVIEČIAMI PASIKLAUSYTI ŠIOS 
ĮDOMIOS PASKAITOS!

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

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus baigia birželio 
3. Tos dienos vakarą Kultūros Ži
dinyje bus abiturientų išleituvės 
ir mokyklos balius, kurį rengia 
mokyklos tėvų komitetas. Šo
kiams groja Gintaro orkestras iš 
Chicagos.

Dr. Antanas Klimas, Roches- 
terio universiteto profesorius, 
atvyksta į Nevv Yorką ir gegužės 
14, sekmadienį, 7:30 v.v. Kultū
ros Židinyje skaitys paskaitą 
tema: “Viskas, ką norėjote žinoti 
apie lietuvių kalbą, bet nedrįso
te paklausti”. Jis yra žymus lygi
namosios indoeuropiečių kalbo
tyros specialistas, su paskaitomis 
važinėja po įvairius kraštus, da
lyvauja mokslinėse konferenci
jose. Jį su paskaita pakvietė N.Y. 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Poetė Vilmantą Karečkaitė- 
Prekerienė, mirusi praeitų 
metų gruodžio mėnesį Putnu
me, prisiminta Lietuvoje. Vil
niaus katedros Šv. Kazimiero ko
plyčioje už ją buvo aukojamos 
mišios, kuriose dalyvavo ve
lionės giminės. Mišias aukojąs 
kunigas pasakė gražų pamokslą 
apie poetę ir paskaitė jos 
eilėraščių, VVoodhavene gyvena 
jos mamytė Marija Karečkienė, 
o Great Necke gyvena jos dėdė 
agronomas Vacys Butkys.

Algis Cesnavičius, gyvenąs 
Richmond Hill/N.Y., veiklus vi
suomenininkas, Apreiškimo pa
rapijos ir Perkūno chorų narys, 
gegužės 2 savo šeimos ir artimų 
giminių tarpe atšventė 60 metų 
sukaktį.

Radijo stotį, iš kurios buvo 
transliuojamos “Lietuvos atsimi
nimų” programos, neseniai nu
pirko ispanų evangelistų draugi
ja “Radijo Vision Christiana”. 
Kadangi visą laiką bus transliuo
jamos religinės programos ispa
nų kalba, kitoms etninėms gru
pėms bus sumažintas arba atim
tas transliavimo laikas. Dr. 
Jokūbas Stukas ieškos kitos radi
jo stoties kad galėtų perkelti 
‘ Lietuvos atsiminimų” progra
mas. Nuo birželio penktos die
nos “Music of Lithuania” trans
liacijos, duodamos anglų kalba iš 
Seton Hali universiteto stoties, 
bus girdimos pirmadieniais pu
svalandį anksčiau 5:30 vai. vak. 
Po šio puslavandžio, bent vasa
ros mėnesiais, bus transliuojama 
“Lietuvos atsiminimų” progra
ma lietuvių kalba nuo 6 iki 7 vai. 
vak. 89.5 FM banga. Visus džiu
gina universiteto radijo stoties 
vadovybės didelis prielankumas 
lietuviams.

Metropolitan operai užbaigus 
šių metų sezoną, šeštadienių po
piečiais apie 1:30 vai. popiet 
(ET) transliuojamos operos iš 
Chicagos Lyric opera. Gegužės 
13 bus transliuojama V. Bellini 
La Sonnanbula, gegužės 20 — 
R. Wagner Tannhauser, 
gegužės 27 — G. Verdi Falstaff.

Kennebunkporto pranciško
nų metinis piknikas šiemet bus 
liepos 2 d. Bus iškilmingos pa
maldos, kurių metu giedos 
Brocktono Šv. Kazimiero para
pijos choras, meninę programą 
atliks tautinių šokių grupė iš 
Bostono. Grupei vadovauja Ona 
Ivaškienė ir Gediminas Ivaška. 
Iš New Yorko vyksta žymusis 
pianistas William Smiddy ir ten 
atliks piano koncertą.

Anne T. Baronas iš Colonia, 
N.J., eilė metų dosniai remia 
Darbininką. Šįmet su prenume
ratos atnaujinimu pridėjo 50 dol. 
auką. Nuoširdi padėka už para
mą.

Marcelė Žukas iš Nevv Lon- 
don, CT, visada remia spaudą. 
Labai ačiū už prenumeratos at
naujinimą ir 50 dol. auką.

K. Dulevičius iš Toronto, Ka
nada, vis atnaujina Darbininko 
prenumeratą su dvigubu mokes
čiu. Administracija dėkinga už 
40 dol. auką.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N.Y., organizuoja sep
tynių dienų kelionę laivu Karibų 
jūroje. Išvykstama gruodžio 3 iš 
San Juan, P.R. Nemokama ke
lionė lėktuvu į San Juan ir atgal. 
Lankomos šios salos: St. Tho- 
mas, St. Maarten, Barbados ir 
Martiniąue. Bus keliaujama lai
vu Festivale, kurį administruoja 
Camival Cruise Lines bendro
vė. Užsisakant anksčiau duoda 
20% nuolaida. Dėl informacijų 
kreiptis į Eleną Matulionytę, 61- 
36 56th Avė., Maspeth, N.Y. 
11378. Tel. 718 326 - 3398.

Lietuvos keliauninkų dėme
siui. Kas nori patvirtinti ar pa
keisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus Nevv_Yorko aerodro
muose, skambinkite į Nevv Yorko 
kelionų agentūra “VYTIS” 718 
769 - 3300.

Ieškoma vyras su žmona, arba 
vyras ir moteris, pensininkai, 
kad galėtų padėti tvarkytis krau
tuvėje. Duodamas butas, kad 
ten galėtų gyventi. Kreiptis: An
tanas Antanaitis, 454 Meadovv 
Road, Kings Park, L.L, N.Y. 
11754. Tel. 516 269 - 9417.

Richmond Hill išnuomojamas 
butas su baldais vienam asme
niui tol kol namas bus parduotas. 
Skambinti iki 3:30 v. 718 240 - 
5361

Parduodu gražų modemų 
kondominiumą, 5 kambarių mi 
dviem voniom, vienas blokas 
nuo vandenyno, St. Pėtersburg 
Beach, Fla. Tel. 813360-3261

EARN MONEY Readmg 
books! $30,000/yr incomepoten- 
tial. Details, (1) 805 - 687 - 6000, 
Ext. Y-4505.

Ratilio, Vilniaus universiteto 
folklorinis ansamblis, sėkmingai 
gastroliavęs po lietuviškas kolo
nijas, į Nevv Yorką grįžo gegu
žės 2. J Lietuvą išskrido trim 
grupėm, viena grupė iškeliavo 
gegužės 3, kita gegužės 4 ir pas
kutinė gegužės 5. Laisvės Žibu
rio radijas, vadovaujamas Romo 
Kezio, sekmadienį, gegužės 7, 
davė pasikalbėjimą su grupės va
dove Zita Kelmickaite. Ji džiau
gėsi, galėdama tiek koncertuoti, 
apkeliauti tiek daug lietuviškų 
kolonijų ir susipažinti su Ameri
kos lietuviais. Grupę žavėjo lie
tuvių nuoširdumas ir jų lietuviš
kumas. Pačią Zitą Kalmickaitę 
išėjus apsipirkti moteriškų dra
bužių, apvogė, iš rankinuko iš
traukė jos pinigus.

Apreiškimo parapijos jubilie
jinė knyga spausdinama pranciš
konų spaustuvėje Brooklyne. 
Knyga turės 104 puslapius. Para
pijos istoriją parašė Alfonsas Sa
musis. Petras Palys rašo apie 
choro veiklą. Parapija mini 75 
metų sukaktį. Drauge bus pa
minėta ir kun. Jono Pakalniškio, 
parapijos klebono, 50 metų ku
nigystės sukaktis. Jubiliejiniame 
bankete, kuris bus Kultūros Židi
nyje, dalyvauja 450 svečių. Me
ninę programą atliks tautinių šo
kių ansamblis Tryptinis, vado
vaujamas Jadvygos Matulaitie
nės.

Papildymas. Elizabetho Vasa
rio 16 aukotojų sąraše, paskelb
tame Darbininko pereitame nu
meryje, per klaidą buvo praleis
ta Julijos Valaitienės pavardė. 
Anksčiau ji gyveno Elizabethe, 
o dabar, gyvendama Ohio valsti
joje, atsiuntė savo 20 dol. auką. 
Už klaidą atsiprašome.

Patikslinimas. Praeitame 
Darbininko numeryje straipsnio 
“Kai pianinas dainuoja” per 
neapsižiūrėjimą liko korektūros 
nepataisytos klaidos. Atsiprašo
me pianistą William Smiddy ir 
laikraščio skaitytojus.

Vaizdajuostė. Apie Nevv Yor
ko Pasaulinė Parodą 1939 m. su 
Lietuvių Diena. Plačiai rodyti 
po visą Ameriką dokumentiniai 
filmai apie tą bruzdantį laiko
tarpį tarpe depresijos ir antro pa-

, saulinio karo. Recenzentų palan
kiai įvertinta. 90 minučių VHS, 
. kaina $83, mum lietuviam $48 
j su pasiuntimu. C. Matuzas, 107 
į- 33 117 St., Richmond

■ Hill,N.Y. 11419.718848 - 3138

NAUJA GALIMYBĖ GIMINĖMS 
J LIETUVOJE NUPIRKTI 

AUTOMOBILIUS
j Simas Velonskis, kuris dažnai 

važinėjai Lietuvą, neseniaipasi-
■ rašė vienerių metų sutartį Lie- 
tuvos gyventojams parūpinti au- 

'tomobilius. Per jį perkant gau
nama didžiulė nuolaida, kuri sie
kia net porą tūkstančių rublių.

Visi, kas tik nori savo giminėm 
nupirkti mašinas ir neturėti jo
kių sunkumų, prašom kreiptis į 
Simo Velonskio įstaigą: telefonas 
212 741 - 7280. Galima kalbėti 
ir lietuviškai. Visiem bus suteik
tas greitas patarnavimas.

Jonas V. Strimaitis, advoka
tas, mielai patarnaus visiems lie
tuviams teisiniuose reikaluose. 
Jo adresas: 134 West Street, 
Simsbury, CT 06070. Telef. 203 
651 - 0261.

Vaistai ir medicinos prie
monės į Lietuvą. Siunčiame ir 
video, stereo, magnetofonus, 
siuvamas mašinas ir panašiai. 
Prekės pristatomos per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai. Siunčiame kargo į 
Lietuvą. Romas Pūkštys, Trans- 
pak, 2655 W. 69 St., Chicago, 
III., 60629. Darbo valandos: 12 
- 6 v.v. kasdien, šeštad. 10 - 4 
v. popiety arba susitarus, pir- 
mad. uždaryta. Tel. 312 - 436 - 
7772, namų 312 430 - 4145.

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from $100. Fordš. Mer
cedes. Corvettes. Chevys. SuY- 
plus. Buyers Guide (1) 805 - 687 
46000 ext. S - 4505.

Arts Club teatro aktoriai Robert Ruffin ir Emille Wiedorn 
repetuoja A Limb of Snovv”, režisierius Juozas Daubėnas. 
Vaidinimai vyksta Aušros Vartų parapijos salėje, 570 Broome 
St., Manhattane, gegužės 12 ir 13, 19 ir 20 dienomis.

V. Vebeliūnas iš Locust Val- 
ley, N.Y., ilgametis Darbininko 
rėmėjas, atnaujino prenumeratą 
pridėdamas 50 dol. auką. Ačiū 
už paramą.

A. Macelis iš Commack, 
N.Y., pratęsė prenumeratą, pa
gyrė už gražaus kalendoriaus iš
leidimą ir pridėjo 40 dol. auką. 
Ačiū.

Anatole Butas iš Falls 
Church, VA, kelinti metai at
naujina Darbininko prenumera
tą su 50 dol. auka. Padėka jam.

Vytautas Sušinskas iš Phila- 
delphia, PA, daugelį metų remia 
Darbininką. Šiemet atnaujino 
prenumeratą su dvigubu mokes
čiu ir palinkėjo dar ilgai skleisti 
lietuvišką žodį. Ačių už 40 dol. 
auką.

Donatas ir Mirga ŠuJaičiai iš 
Glen Cove, N.Y., nuolatiniai 
Darbininko rėmėjai, atnaujino 
prenumeratą su 40 dol. auką. La
bai ačiū.

Kun. Antanas Bertašius iš Pa- 
terson, N.J., atnaujino prenu
meratą ir labai dosniai parėmė 
spaudą. 'Dėkojame už 80 dol. 
auką.

BURLAIVIŲ ŽYGIS SULAIKYTAS

Iš Valdo Adamkaus Chicagoje 
gautos žinios, kad burlaivių ke
lionė į Ameriką buvo Maskvos 
biurokratų sutrukdyta.

Gegužės 1 Klaipėdoje įvyko 
didelės iškilmės, kur dalyvavo 
vietinės valdžios atstovai ir pats 
kardinolas Sladkevičius palaimi
no laivus. Didžiulė minia juos su 
džiaugsmu išlydėjo, bet laivai

LANKOSI
BALYS GAJAUSKAS

NEW YORKE, N.Y. 
KULTŪROS ŽIDINYJE 
341 Highland Blvd., 

Gegužės 19, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Rengėjai: JAV LB New Yorko 

apygardos valdyba
-o-

PATERSONE, N.J.
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 

147 Montgomery Place, 
Gegužės 20, šeštadienį, 3 vai. popiet 

Rengėjai: JAV LB New Jersey 
apygardos valdyba

PHILADELPHIJOJE, PA 
Šv. Andriejaus parapijos salėje, 

19 ir Wallace Street, 
Gegužės 21, sekmadienį,12 vai. 

dalyvauja Romo Kalantos minėjime 
Rengia Lietuvių Moterų Federacijos klubas

AUKOS TARVYDŲ ŠEIMAI

Dr. Jonui Gintautui pa
prašius, kreipiausi į Laisvės Ži
burio radio klausytojus su prašy
mu padėti į didelę bėdą pakliu
vusiai Tarvydų šeimai. Iki šiol 
buvo suaukota 1,165 dol. Visi pi
nigai buvo persiųsti dr. J. Gin
tautui. Aukotojai:

$200.00 — Danutė Mikulsky- 
tė ir Jurgis Hatzitheodorou; po 
100.00 — Irena ir Algirdas Eit- 
manai, Stefa Mikulskienė, Aldo
na ir Vainutis Zikarai, Algis Uk- 
nevičius, Donatas ir Irena Ba
naičiai; $75.00 — Raimundas 
Graudis, po $50.00 — Ona ir 
Vaclovas Budnikai, Aleksandra 
Pesytė, dr. Bemard Covalesky, 
Nijolė ir Jurgis Valaičiai, Rūta 
Andries, po $30.00 — Juozas 
Matiulcas, Aldona ir Jopas Aly- 
tai; po $25.00—Eugenija Dono- 
hue, Kazys Čiurlys; $20.00 — 
Liucija Jankauskaitė; $10.00 — 
Ramūnas Brakas.

Tarvydų šeimos vardu visiems 
aukojusiems nuoširdus ačiū.

Romas Kezys

Savo auka paremk lietuviš
ką spaudą.

turėjo sugrįžti atgal, nes Maskva 
parodė, kas yra tikrasis šeiminin
kas, — sulaikė dokumentus, rei
kalingus jūreivių išvykimui.

Paskutinėmis žiniomis visi do
kumentai buvo parūpinti, ir 
burlaiviai praeitą savaitę turėjo 
išplaukti. Tikimasi, kad nors ir 
pavėluotai, lietuvių jūreivių 
žygis bus įvykdytas.
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