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Sov. Sąjunga paskelbė įstaty
mo projektą, leidžiantį profe
sinėm sąjungom skelbti streikus 
dėl atlyginimo ar darbo sąlygų, 
bet draudžiantį politinius strei
kus, kaip kad buvo daroma Ar
mėnijoj ar Gruzijoj.

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
pareiškė, kad organizacijos kon
stitucija, nepripažįstanti Izrae
liui teisės egzistuoti, yra pasenu
si ir nebegaliojanti.

Izraelis pasigamino geriausiai 
apsaugotą nuo dabartinių pėsti
ninkų prieštankinių ginklų tanką 
Merkava Mach3.

JAV gegužės 4 išmetė į erdvę 
erdvėlaivį Adantis su 5 astronau
tais, kuris sėkmingai paleidęs 
erdvėlaivio radaru aprūpintą 
erdvėkūnį Magellan 795 mil. 
mylių kelionei į Venus, nusilei
do Califomijoje.

Prezidentas George Bush nu
mato panaudoti ekonomines 
sankcijas prieš kiekvieną valsty
bę, kuri panaudoja cheminius 
ginklus, ir prieš kiekvieną kor
poraciją, kuri bet kuriuo būdu 
prisideda prie cheminių ginklų 
gamybos.

Atstovų rūmų narys Charles 
A. Vanik, turėdamas galvoj pa
lengvėjusią- žydų- emigraciją iš želio 9 d, bažnyčioje grupę vaikų 
Sov. S-gos, paragino prezidentą 
George Bush panaikinti Sov. Są
jungai taikomas ūkines sankcijas 
pagal taip vadinamą Jackson-Va
nik priedą.

Sov. S-gos Rytų studijų insti
tuto žinovas Juri V. Gankovski 
pirmą kartą viešai paskelbė, kad 
Afganistano sostinėj Kabule bu
vęs sovietų parašiutininkų dali
nys aktyviai dalyvavo ten 1979 
m. surengtam perversme, kurio 
metu buvo nužudytas Afganista
no prezidentas Hafizullah Amin 
ir nauju vadu buvo padarytas Ba- 
brak Karmai.

Kinijos studentų demonstra
cijas už didesnę demokratiją pa
rėmė ir daugiau kaip 1000 Kini
jos žurnalistų, pasirašydami ir 
pasiųsdami vyriausybei peticiją, 
reikalaujančią pasitarimų su vy
riausybe dėl spaudos laisvės.

Prezidentas George Bush nu
mato liepos mėn. aplankyti Ven
griją

Sovietinės Gruzijos karinės 
srities vadas dėl nesiliaujančių 
reikalavimų buvo priverstas 
atskleisti ir kitų Tbilise pavarto
tų nuodingų dujų pavadinimą.

Irano parlamento pirminin
kas Hojatolislam Rafsanjani pa
ragino palestiniečius žudyti va
kariečius kur tik jie bus sutikti 
ir ypač pulti JAV taikinius visam 
pasauly ir grobti lėktuvus, nes 
tik tuo būdu palestiniečiai galės 
greičiau išsikovoti laisvę.

Lenkijos vario kasyklų darbi
ninkai, nepaisydami Solidarumo 
unijos patarimų nestreikuoti, 
paskelbė streiką dėl atlyginimų 
pakėlimo.

Vengrijos radijas transliavo 
Vengrijos sukilimo metu jos 
min. pirm-ko Imre Nagy pasaky
tą kalbą, kada sovietų tankai 
įžengė į Budapeštą, ir sukilimą 
užgniaužė.

Panamos opozicijos grupės 
apkaltino, kad ten vykę rinkimai 
armijos karių daugely vietų buvo 
sąmoningai klastojami. Tai pa
tvirtino ir JAV ten pasiųsta 
stebėjimo komisija, kuriai pirmi
ninkavo buvęs prezidentas Jim 
Carter.
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Gargždai 10 metų 
rašė prašymus

Gargždai. (Klaipėdos raj.), 
1987 birželio 9 d. 18 vai. į 
Gargždų bažnyčią, kurioje vie
tos vikaras kun. Antanas Šeške
vičius egzaminavo apie 40 pir- 
mąjai šv. Komunijai besiruo
šiančių vaikų, įsibrovė miesto 
vykdomojo komiteto sekretorė 
Surplienė.

Čia pat buvo pasirašytas aktas, 
po kuriuo kun. A. Šeškevičius 
pasirašyti atsisakė.

Po keletos dienų kun. A. Šeš
kevičius paštu gavo šio turinio 
raštą: “Administracinės bylos 
Nr. 23-65 nutarimu 1987 m. 
birželio mėn. 10 d. Gargždai. 
Administracinė komisija prie 
Klaipėdos rajono Gargždų mie
sto Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto.

Pirmininkė M. Jurevičiūtė, 
sekretorėj. Surplienė, nariai: Z. 
Lukas, J. Miliauskienė, M. Vaiš
norienė.

Išnagrinėjus atvirame posė
dyje administracinę bylą Nr. 23 
65 nustatė, kad Šeškevičius An
tanas, Kazio gyvenamoji vieta 
Gargždai, Tilto 1, darbavietė 
Gargždų bažnyčia, 1987 m. bir- 

mokė katekizmą, tuo būdu pa
žeidė Liet. TSR administracinės 
teisės pažeidimų kodekso, 214 
str.

Vadovaudamasi Administraci
nių baudų skyrimo ir išieškojimo 
nuostatais, komisija nutaria: 
skirti Šeškevičiui Antanui, Ka
zio, administracinę nuobaudą 
įspėti” Toliau eina visų parašai 
ir antspaudas.

Kunigui A. Šeškevičiui nesi
liovus egzaminuoti vaikus, 1987 
birželio 24 d. 18 vai. į bažnyčią 
įsibrovė nepažįstamas vyriškis 
bei mokytojos Poleikienė ir 
Dapkevičienė ir įteikė pakartoti
ną įspėjimą. Kun. A. Šeškevičius 
ir šį kartą po įspėjimu nepasi
rašė.

-o-
1987 sausio 30 Gargždų para

pijos vikaras kun. Antanas Šeš-
kevičius išsiuntė pareiškimą Lie
tuvos TSR Prokurorui. Kun. A. 
Šeškevičių parašyti pareiški
mą paskatino RRT įgaliotinis Pe
tras Anilionis ir pavaduotojas 
Juozėnas, kurie savo oficialiame 
įspėjime kaltina kunigą, kad jis 
organizuoja tikinčiuosius rašyti 
pareiškimus įvairioms valdžios 
instancijoms. Dauguma jų liečia 
tikinčiųjų reikalavimą leisti 
paaukštinti Gargždų bažnyčią- 
baraką. Minėtas pareiškimas — 
tai motyvuotas atsakymas į pri
mestus kaltinimus ir kartu prašy
mas, kad prokuroras pri
mintų RRT įgaliotinio įstaigai 
Konstitucijos 47 straipsnį, kuris 
teigia: “Kiekvienas LTSR pilietis 
turi teisę pateikti valstybiniams 
organams ir visuomeninėms or
ganizacijoms pasiūlymus dėl jų 
veiklos gerinimo, kritikuoti dar
bo trūkumus.

Pareigūnai privalo nustatytais 
terminais svarstyti piliečių pa
siūlymus ir pareiškimus įjuos at
sakyti ir imtis reikiamų priemo
nių.

Persekioti už kritiką draudžia
ma. Asmenys, persekioją už kri
tiką, traukiami atsakomybėn”.

Kun. A. Šeškevičius savo pa
reiškime rašo: Gargždų parapija 
rašo ir rašys pareiškimus dėl baž- 
nyčios-barako paukštinimo, tam 

nereikia jokio organizavimo, 
pats gyvenimas tai verčia daryti. 
Koks aš būčiau kunigas, jei ne
padėčiau tikintiesiems jų varge.

Radviliškiečiai per 9 metus 
parašė 25 pareiškimus ir gavo 
leidimą paaukštinti savo 
bažnyčią. Įgaliotinius verčia nu
tilti. O tarybinė LTSR Konsti
tucija (6 str.) užtikrina: “TSKP 
egzistuoja ir tarnauja liaudžiai... 
Jeigu tikrai tarnautų liaudžiai, 
nereikėtų 25 pareiškimų rašyti. 
Mes vargstame jau 10 metų.

Gina neteisingai 
apkaltintą kunigą

Ukmergė. 1987 rugsėjo 28 d. 
Ukmergės dekanato kunigai pa
reiškimu kreipėsi į Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos apaštalinį administratorių 
Liudviką Povilonį, *RRT įgalio
tinį Petrą Anilionį bei Ukmergės 
rajono vykdomojo komiteto pir
mininką A. Bernotą, gindami 
1987 rugpjūčio mėn. žurnale Ta
rybinė Moteris ir 1987 rugsėjo 5 
Ukmergės rajoniniame laikraš
tyje Gimtoji žemė išspausdinta
me straipsnyje “Kunigas liepia 
skirtis”, neteisingai apkaltintą 
Ukmergės raj. Deltuvos parapi
jos kleboną kun. Eugenijų Bar
tulį.

Savo pareiškime Ukmergės 
dekanato kunigai rašo, jog: “Ku-

Tautos Fondo suvažiavimo dalyviai Kultūros Židinyje. Suvažiavimas įvyko gegužės 6. 
Centre su akiniais sėdi Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, į kairę nuo jo — Vliko 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis, į dešinę — Vliko garbės pirmininkas dr. K. Valiūnas. 
Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVOJE ATSIKŪRĖ ATEITININKAI

Šių metų pirmomis dienomis 
Vilniuje įvykusiame Lietuvos 
ateitininkų susirinkime buvo at
kurta Ateitininkų Federacija. 
Susirinkimo dalyviai ta proga 
priėmė Ateitininkų Federacijos 
atkūrimo Lietuvoje Aktą, kuris 
tik neseniąi pasiekė Vakarus, štai 
jo tekstas:

Lietuvos sostinėje Vilniuje 
1989 sausio 7 susirinkę ateitinin
kai sendraugiai, buvę ateitinin
kai sendraugiai, buvę ateitinin
kai studentai ir moksleiviai bei 
visuomenės atstovai po įvairiau
sių negandų ir išgyvenimų iškil
mingai skelbia apie Ateitininkų 
Federacijos atkūrimą Lietuvoje, 
iš naujo patvirtindami, kad 
“Ateitininkų judėjimas, ir savo 
kilme ir savo uždaviniais yra lie
tuvių tautai antrasis, būtent dva
sinis atgimimas, kuris iš vienos 
pusės remiasi tautiniu jos atgi
mimu, o iš kitos pusės suteikia 

nigo pastangos, siekiant išlaikyti 
santuokos pastovumą, apverčia
mos aukštyn kojomis: jo rūpes
tingas bažnyčios tvarkymas vadi
namas “kišimusi ne į savo reika
lus! Pensijinio amžiaus moteris 
pažeminta ir pavadinta klebono 
mylimąja. ”

Baigdami pareiškimą, kunigai 
kreipiasi į Lietuvos religinius ir 
valstybinius vadovus, prašydami 
teisingai įvertinti bedievių iš
puolius prieš kun. E. Bartulį ir 
imtis reikiamų priemonių, kad 
panašūs išpuoliai nepasikartotų.

Po pareiškimu pasirašė vie
nuolika kunigų.

Suderinti Evangeliją ir 
ateizmą būtų absurdas

Alytus, 1987 spalio 5, Alytaus 
miesto vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas A. Makš- 
tutis, išsikvietęs 1-ojo Alytaus vi
karą, kun. Robertą Rumšą, su
pažindino jį su įgaliotinio Petro 
Anilionio atsiųstu įspėjimu, ku
riame kun. R. Rumšas kaltina 
mas, kad 1987 rugsėjo 11 Šiluvo
je be Raseinių rajono valdžios 
leidimo pasakė nereliginio turi
nio pamokslą, aukštino nuteistus 
kunigus — Alf. Svarinską, S. 
Tamkevičių, J. Matulionį.

K un. R. Rumšas parašėlio tu-

(nukelta į 2 psl.)

pastarajam aukštesnės, nepra
randamos reikšmės. Todėl atei
tininkas turi būti pasiryžęs, tar
naudamas kartu Dievui ir Tėvy
nei, padėti visas pastangas vy
riausiajam savo tikslui realizuoti: 
"Visa atnaujinti Kristuje"!

Kartu tvirtai pareiškiame, kad 
mūsų išeivija ir politiniai išimti
niai yra vienas bendras lietuvių 
tautos kūnas, o jų tarpe veikian
tieji ateitininkai yra mūsų broliai 
ir sesės.

Ir toliau sunkioje kovoje už 
savo tautinę egzistenciją mūsų 
veiklos pagrindu pasilieka įsitiki
ni mas, kad priklausymas prie 
Ateities judėjimo privalo būti 
ateitininko suprantamas kaip są
moningas nenuilstamas ruoši
masis tapti karštu lietuviu pat
riotu, aiškiai susipratusiu katali
ku, tikru inteligentu šviesuoliu, 
aktyviu veikėju, visuomeninin
ku ir gerai pasiruošusiu savo pro
fesijos specialistu”.

Po ilgų trukdymų ir nesusi
pratimų lietuviai jūreiviai paga
liau pakėlė bures ir gegužės 13, 
3 vai. po pietų išplaukė į Baltijos 
jūrą su tikslu pasiekti Amerikos 
krantus. Šį kartą jau nebuvo di
delių ir iškilmingų išleistuvių, 
bet pasiryžimas pasiekti 
užsibrėžtą tikslą buvo nei kiek 
neišblėsęs. Kaip kelionės vado
vas ir organizatorius kapitonas 
Ignas Miniotas pareiškė: “Di
džiausios kliūtys ir politiniai 
trukdymai pagaliau tapo pašalin
ti”. Liko tiktai nugalėti audrin
gąją Šiaurės Jūrą ir pasiekti pla
tųjį Atlantą, kur tik vėjai ir ban
gos bus jūreivių priešai ir drau
gai.

Trylika dienų pavėlavus išvyk
ti, atvykimo datą į New Yorką 
irgi reikia gerokai atidėti. Pla
nuojama, kad Lietuvos burlai
viai mūsų krantus pasieks birže
lio 23 ar 24. Apie pasikeitimus 
bus iš anksto pranešama, nes su 
laivais bus laikomas nuolatinis 
ryšys radijo bangomis.

MES PLAUKIAME VARDAN LIETUVOS!

Mes plaukiame į naująjį žemy
ną. Mūsų širdyse Lietuvos var
das ir mūsų lūpose jos pasveiki
nimas istorijos vėtrų išblašky
tiems vaikams.

Mes imamės pakartoti kelią, 
kurį jūs nuplaukėte varganais 
imigracijos biuro garlaiviais ar 
tremtinių likimo ištikti.

Jus lydėjo išsiskyrimo gėla, o 
prieš mus — susitikimo džiaug
smas. Į mūsų laivų bures pučia 
galingi, gaivūs tautinio ir dvasi
nio atgimimo vėjai. Mus skatina 
Dariaus ir Girėno ryžtas, kad 
“lietuvis turiJ>ūtinai įveikti kla
stingąjį Atlantą tėvynės Lietuvos 
garbei”.

Tolesnėje savo veikloje ateiti- 
ninkija vadovausis nuo 1911 m. 
einančiąja jos ideologine ir orga
nizacine patirtimi, tobulinta 
mūsų didžiųjų tautos vyrų Stasio 
Šalkauskio, Prano Kuraičio, Pra
no Dovydaičio. Stasio Ylos ir 
kitų.

Tepadeda mums Dievas!
Pasirašė ateitininkai sendrau

giai buvusieji studentai ir moks
leiviai ateitininkai.

Sovietų S-gos komunistų par
tijos organas Pravda paskelbė, 
kad Stalinas ignoravo sovietų 
žvalgybos įspėjimus, kad Hitle
ris ruošiasi pulti Sov. S-gą, ir ne
pasirūpino paruošti kraštą karui, 
kurio metu turėjo žūti apie 20 
mil. žmonių.

Gruzijos disidentai taip pat 
svajoja apie Gruzijos išsilaisvini
mą nuo Maskvos įsakymų ir jos 
priespaudos ir siekia sukurti Va
karų pavyzdžio daugiapartinę 
valdymosi sistemą, tik nesugeba 
susitarti dėl taktikos šiam tikslui 
pasiekti.

Didžioji odisėja Lietuvoje se
kama su dideliu susidomėjimu ir 
viltimi. Kaip tik pasitaikė, kad 
burlaivius išlydėjo "Armonikos” 
ansamblis, kuris neužilgo atvyk
sta j Ameriką ir Los Angeles vyrų 
kvartetas, tuo metu kaip tik 
lankęsis Lietuvoje. Su dainomis, 
džiaugsmu ir ašaromis buvo pa
lydėti mūsų drąsieji jūreiviai į 
tolimąją kelionę.

Tiek burlaivių įgulos, tiek visa 
Lietuva laukia ir tikisi, kad Ame
rikos lietuviai atplaukiančius 
didvyrius pasitiks su kuo di
džiausiu dėmesiu ir entusiaz- 

mu. Jie tvirtai tiki, kad šis žygis 
turi didelę simbolinę reikšmę 
Lietuvos vardo ir laisvės kovų 
iškėlimui pasaulinėje plotmėje. 
Neapvilkime savo brolių ir 
dėkime visas pastangas, kad Lie
tuvos burinės jachtos Nevv Yorke 
būtų sutiktos tūkstantinės mi
nios ir kad šis įvykis susilauktų 
ne tik lietuvių bet ir amerikiečių 
spaudos bei televizijos dėmesio.

Alg. Š.

Žmogus laisvas tiek, kiek jis 
įveikia gamtos ir aplinkybių 
jėgas. Savo žygiu mes norime su
stiprinti jūsų ir mūsų dvasią ben
driems darbams vardan brangio
sios Lietuvos.

Lietuvos buriuotojai pirmą 
kart ryžtasi perplaukti’ platųjį 
Atlantą. Trys jachtos — “Lietu
va”, “Audra” ir “Dailė” 1989 m. 
gegužės mėnesį išplauks iš Klai
pėdos uosto New Yorko link. Jū
reiviai keliaus bemaž tuo pačiu 
maršrutu, kuri 1933 m. liepos 
mėnesį padangėje išrėžė mūsų

Neptūnas bus palankus, birželio 
mėnesio gale priplauksime prie 
New Yorko krantinių. Amerikos 
žemės vėjas jachtų laivagaliuo- 
se plevens mūsų šventą tri
spalvę!

Mes plaukiame vardan Lietu
vos. Įveikdami priešiškumo ban
gas ir erdvės tolybę, mes tiesia
me Jums, mūsų broliai, rankas. 
Ilgus metus mus skyręs Atlantas 
tegu tampa vienybės tiltu.

Vardan tos Lietuvos —vie
nybė težydi!

Jachtų kapitonai:
Osvaldas Kubiliūnas,

“Lietuva”
Ignas Miniotas,

“Audra”
Algirdas Dovydėnas,

“Dailė”

ĮSTEIGTAS “LIETUVOS 
PACIFISTŲ SĄJŪDIS”
Mūnchene leidžiamas USSR

N etos Brief biuletenis savo 
1988.XII. 151aidoje pranešė, kad 
įsteigtas Lietuvos Pacifistų 
Sąjūdis, kuris reikalauja, kad iš 
Lietuvos būtų išvestos okupa
cinės pajėgos, panaikintos kari
nės bazės, Pabaltijo šalys būtų 
paskelbtos nebranduoline zona, 
ir atsisakantiems tarnauti kariuo
menėje būtų suteikta galimybė 

pasirinkti alternatyvią tarnybą. 
Sąjūdžio koordinatorius yra Eu
genijus Mičiūnas (234520 LSSR, 
Kapsu kas/Venclovos g. 33, tel. 
54 287K

1988 m. lapkričio 27 d. “Glo
busį klubas sušaukė susirinki
mą kuriame dalyvavo visuome
nės organizacijos ir Lietuvos 
Laisvės Lygos atstovai. Jie dis
kutavo Sovietų okupacinių pajė
gų atitraukimą iš Lietuvos.

(Elta)

Vengrijos komunistų partijos 
vadas Janos Kadar, valdęs Ven
griją nuo sukilimo užgniaužimo 
1956m. ikipr. m. gegužėsmėn., 
buvo išjungtas iš partijos centro 
komiteto.



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Šiaulių dramos teatre pa
statytas naujas spektaklis: įsceni- 
zuotas J. Avyžiaus romanas De
gimas. Jį scenai perrašė režisierė 
R. Steponavičiūtė. Veikale paro
domos šių laikų Lietuvos kaimo 
problemos.

— Klaipėdos laivų statykloje 
“Baltija” baigiamas statyti naujas

Armėnijos karinės apygardos 
v-kas gen. Michail Surchov įsakė 
išsklaidyti Jerevane vykusią gy
ventojų demonstraciją, bet paža
dėjo jiem leisti laisvai de
monstruoti vėliau.

Afganistano sostinėj nesenai 
lankėsi Sov. S-gos gen. Valentin 
I. Varanikov ir tarėsi su krašto 
prezidentu ir gynybos ministe- 
riu.

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
pasmerkė Irano parlamento pir
mininko raginimą palestinie
čiam vykdyti teroro veiksmus 
prieš Vakarų taikinius.

Amerikos Brookings instituto 
mokslininkų studija rado, kad
JAV rezervinė armija turi labai 
didelę atsakomybę JAV gynybai, 
nes aktyviosios armijos veiksmai 
be rezervinės dalyvavimo yra la
bai riboti. Studija taip pat rado, 
kad įnervinę armija nėra tinka
mai parengta ir kad jai trūksta 
reikmenų jai skirtiems uždavi
niams vykdyti.

Valst. sekretorius James A. 
Baker pareiškė vežąsis į Maskvą 
keletą siūlymų, iš kurių paaiškė- 
siąs Maskvos nusistatymas apie 
pasaulinių problemų sprendi
mus. Patenkinamu atveju Sov. 
S-ga būsianti priimtaį pasaulinių 
problemų, kaip Artimųjų Rytų
taikos ir Centrinės Amerikos 
sprendimą.

Bolivijos prezidento rinki
muose buvęs krašto diktatorius 
gen. Hugo Banzer Suarez ir tur
tingas biznierius Gonrado San- 
chez de Lozada surinko po maž
daug vienodą skaičių balsų, bet 
nei vienas negavo reikiamos 
daugumos, todėl prezidentą tu
rės rinkti parlamentas.

JAV įstaigos patvirtino, kad 
1965 m. ant lėktuvnešio nusi
leidęs bombonešis su vieno me
gafono branduoline bomba nusi
rito nuo lėktuvnešio denio ir pa
skendo 80 mylių nuo Japonijos 
krantų.

Šveicarijos Krebs A. G. kor
poracija sustabdė cheminio fa
briko statybą Irane, nes fabrikas 
būtų galėjęs gaminti cheminius 
ginklus.

Sov. S-gos KGB v-kas Vladi- 
mir A. Kriučkov pažadėjo sude- 
mokratinti nepaprastais žiauru
mais pagarsėjusią organizaciją ir 
painformuoti gyventojus apie jos 
vykdomas žymesnias operacijas.
Prancūzijos prezidentas Fran- 

cois Mitterand, nepaisyda
mas Izraelio ir pasaulio žydų 
protestų priėmė ten atvykusį 
PLO pirm-ką Yasir Arafat. . 

Dail. A. Grintelio — gintaro ir sidabro dirbinių parodoje Clevelande su laisvės kovo
tojais Povilu ir Judita Pečiulaičiais. Iš k. vyr. skn. S. Gedgaudienė, R. Belzinskas, 
Povilas ir Judita Pečiulaičiai, J. Budrienė, O. Šilėnienė ir N. Kemauskaitė. Nuotr. VI. 
Bacevičiaus

keltas “Palanga”, kuris jau šią va 
sąrą vežios keleivius per Kuršių 
marias. Tokio tipo keltas gali 
pervežti 1000 keleivių.

— Baltistų konferencija Ber
lyne pereitais metais buvo ypa
tinga tuo, kad jos metu žymaus 
vokiečių dailininko Ernst Mo- 
lenhauerio paveikslas buvo pa
dovanotas Nidos miesteliui. Pa
veikslą dovanojo ir specialų laiš
ką Nidai parašė dailininko duktė 
Maja, gyvenanti Mainzo mieste, 
Vakarų Vokietijoje. Ernst Mo- 
lenhauer kadaise gyveno Nidoje 
ir ten tapė. Jo iniciatyva ir pa
stangomis Nidoje apsigyveno ir 
pasistatė sau namus garsusis 
rašytojas Thomas Mann. Rašyto
jo vasarnamį taip pat puošė E. 
Molenhauerio paveikslai. Maja 
Elennan-Molenhauer pati yra 
menotyrininkė ir tėvo palikimo 
saugotoja, nutarusi padovanoti 
Nidai savo tėvo palikimo dalelę. 
Dovanotasis paveikslas vaizduo
ja senąją Nidos gelbėjimo stotį 
ant Baltijos jūros kranto, įkurtą 
19 amžiaus gale. Šios stoties jau

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

rinio pareiškimą Generaliniam 
Sekretoriui M. Gorbačiovui:

^=3

“Aš į Šiluvą atvykau kaip mal
dininkas, o mano, kaip kunigo, 
malda yra mišios. Kokia intenci
ja aš turiu melstis, kiek žinau, 
tarybiniai įstatymai nenurodo. 
Meldžiausi už kunigus kalinius 
pagal Kristaus paraginimą “Ką 
padarėte gero vienam iš mažiau
sių brolių, (tarp kurių Kristus iš
vardina ir kalinius) man padarė^ Anilionio įspėjimą. Įspėjime'uu- \ tikintiesiems teko į "Mikeliskio 
te)” (Mt 25,45).^|Jegi aš, katalikų rodyta, kad kun. V. Prajara Iap- _/bažnyčią likusius keturis kilo- 
kunigas, negaliu pagaTEvSngeli- kričio 15 bažnyčioje organizavo metrus keliauti pėsčiomis.
jos paraginimą už kalinius pasi
melsti? Mišiose priklauso Dievo 
žožio liturgija, kurios metu pasa
koma maldos intencija, aiškina
ma Evangelija. Paragindamas 
parodyti meilės ir pasimelsti už 
kunigus kalinius aš nenusikal- 
tau Evangelijai, o tuo pačiu ir 
mano žodžio negalima laikyti ne
religiniu. Kas priklauso religi
niam turiniui, nustato Dieviš
kasis Autoritetas — Evangelija, 
o ne ateistai—valdžios pa
reigūnai.

Kitaip prieitume prie absur
dų, pvz. kaip reaguotų ateistai 
propagandistai, jei jų ateistinių 
paskaitų ateistinį turinį turėtų 
nustatyti tikintieji.

Kalbėdamas per mišias apie 
kunigus kalinius, užsiminiau, 
kad jie ne tik asmeniškai atmetė 
oficialų valstybinį ateizmą, bet 
ir veikė, kad jis nebūtų kitų pri
imamas. Šis teiginys negali būti 
laikomas nei dezinformacija, nei 
šmeižtu, nes tokia laikysena yra 
kiekvieno kunigo pareiga. Negi 
gali kunigas, skelbdamas Evan
geliją, nutylėti kai kuriuos mūsų 
gyvenimo faktus, pvz. ateizmą. 
Suderinti Evangeliją ir ateizmą 
būtų absurdas. 

seniai nebėra. Paveikslas bus 
atvežtas į Nidą šių metų vasarą.

— Nauja balerina, Vilma Put- 
kalytė, pernai debiutavo operos 
ir baleto teatre. Prieš aštuone
rius metus baigusi garsiąją Čiur
lionio meno mokylą, ji pasirinko 
šokio meną. Jos debiutas — Mir
tos rolė “Gizelės” balete.

— Daugpilyje, Latvijoje 
įvyko Panevėžio fotografų paro
da su daugiau kaip 50 nuotraukų. 
Fotoportretus, peizažus ir kt. 
eksponavo J. Ambraška, S. Bag
donavičius, A. Budreika ir kiti.

— “Knyga ir vaikystė” tokia 
tema Klaipėdoje įvyko spaudos 
ir jaunimo susiartinimo šventė, 
organizuota centrinės bibliote
kos ir “Vytuvio” leidyklos. Į su
sitikimą su vaikais atvyko jų mė
giamiausi knygų autoriai. Vaikai 
turėjo progą išrinkti labiausiai 
patikusį pereitų metų leidinį. 
Juo tapo Aloyzo Každailio Ko 
verkė plekšnytė.

— Tauragės protestantų baž
nyčioje sausio mėn. įvyko iškil
mingos pamaldos, skirtos K. Do
nelaičio gimimo 275-as gimimo 
metines atžymėti. Pamaldoms 
vadovavo Lietuvos protestantų 
konsistorijos pirmininkas vysk.

Gerbiamas Generalini Sekre
toriau, įsakykite RRT įgaliotiniui 
P. Anilioniui, kad atšauktų ne
pagrįstą ir absurdišką įspėjimą”.

Kunigas kaitas, kad 
sugiedotas Lietuvos himnas

Garliava, (Kauno raj.) 1987 
gruodžio 8 į Garliavos vykdomąjį 
komitetą buvo iškviestas Garlia
vos parapijos vikaras kun. Vytau
tas Prajara. Kauno raj. vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotoja Gelčienė perskaitė Pet- 

politinį-nacionalistinį Maironio 
minėjimą ir pasakė antitarybinį 
pamokslą. Kunigas kaltas ir dėl 
to, kad po pamaldų buvo sugie
dotas Lietuvos himnas. Taip pat 
įspėjime nurodyta , kad V. Pra
jara lapkričio 17 Vilniuje, Aušros 
Vartų Šv. Teresės bažnyčioje, 
pasakė antitarybinį pamokslą, 
šmeiždamas tarybinę santvarką. 
Dėl to ir pareiškiamas įspėjimas.

Įspėjimo nuorašo nedavė ir jo 
nusirašyti neleido.

Po įspėjimu pasirašyti kun. 
Vytautas Prajara atsisakė.

Įsilaužė j bažnyčią
Šlavantai (Lazdijų raj.). 1987 

lapkričio 13 naktį nežinomi pik
tadariai įsilaužė į Šlavanių baž
nyčią. Išlaužė bažnyčios duris, 
didžiojo ir šoninių altorių taber
nakulius. Švč. Sakramento nera
do. Jis saugojamas zakristijoje 
seife. Zakristijoje paliktas lauž
tuvas seifo išlaužti nepajėgė.

Sulaikė tikinčiųjų autobusą
Mikoliškiai (Kretingos raj.) 

1989 rugpjūčio 23 Mikoliškio pa
rapijos bažnyčioje buvo švenčia
mas iškilmingas Lietuvos Krikš
to 600 metų jubiliejus. Į iškil- 

Jonas Kalvanas. Apeigų metu 
buvo skaitomos ištraukos iš Do
nelaičio Metų ir giedamos seno
viškos giesmės.

— Kauno miesto varpai jau 
seniai nebegaudė, nes bažnyčių 
varpai buvo okupantų išmontuo
ti. Buvo likę tik Kauno katedros 
ir Karo Muziejaus varpai. Šiuo 
metu bandoma surasti kitus 
Kauno įžymesnių vietovių var
pus. Kreiptasi net į visuomenę 
padėti surasti dingusius varpus. 
Jau paaiškėjo, kad buvusios So
boro bažnyčios didysis varpas 
tapo pakabintas naujai atremon
tuotoje Kauno rotušėje. Ten pat 
rasti kiti trys atgabenti varpai, 
begulintys dar ant grindų. Vie
nas iš jų atpažintas Šv. Gertrū
dos varpas, pagamintas 19 
amžiuje.

— “Mažvydo skaitymai”, taip 
vadinasi jau penktasis mokslinis 
seminaras, kuriame pagal tradi
ciją lietuviai mokslininkai skaito 
pranešimus apie senųjų leidinių 
tyrinėjimus. Šiemet buvo akcen
tuojama 16 amžiaus iškiliosios 
asmenybės, tautinės kultūros iš
kilimas ir jos santykis su Vakarų 
kultūra. Seminaras vyksta M. 
Mažvydo bibliotekoje. S. L. K.
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VALDAS c. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 LarkfieldRoad,Ea»t 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefoną, įkerai, 
tik Išimtinais atvejai* 516 757-2671. New ¥e*o ofiM. Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Rlchmond HHI, N.Y* 11418; Tel. 718 441 -.2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fbrest 
P’way St), WoOdhaven, N.Y. <1421. Sutelkia garbinga, laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.-

BUYŪS FUNERAL HOME. Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nėw- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Bęach, Ha, 
’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 Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdtau- 
dimal, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentals.

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

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

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

mingas pamaldas, kuriose daly
vavo ir vysk. Antanas Vaičius, 
suvažiavo daug tikinčiųjų iš ap
linkinių parapijų. Gargždų para
pijos tikintieji į iškilmes važiavo 
specialiai užsakytu autobusu, ta
čiau dar neprivažiavus Mikoliš
kių, autobusą sustabdė autoin
spekcijos darbuotojai ir pareika
lavo, kad vairuotojas išlaipintų 
keleivius, Nęžiūrint, kad vairuo
tojas turėjo visus kelionei reikia
mus dokumentus, jam buvo at
imtas vairuotojo pažymėjimas, o

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ 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. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 -’428 - 4552.
------- ■------- -----------------~~ ~----- --------------------------’--------—
NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš y NYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunlit 
Dr„ VVatchung, 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. Telef. 
508 586-7209.

Puola religingą karininką
Kaunas. 1987 vasario 13 į na

mus pas karininką Juozą Kaza- 
lupską, gyv. Kaunas Mažoji 1- 
10, atvyko Kauno miesto Vykdo
mojo komiteto pirmininkas Ka
zakevičius. Kazakevičiaus atvy
kimo tikslas buvo išsiaiškinti ar 
tikrai karininkas J. Kazalupskas 
pats rašė raštą dėl Klaipėdos 
bažnyčios ir ar tikrai po juo pasi
rašė. Taip pat klausinėjo, ar Kaz
alupskas rinko parašus po pareiš
kimu, ar važiavo kartu su tikin
čiųjų delegacija į Maskvą. Į visus 
šiuos klausimus J. Kazalupskas 
atsakė teigiamai, dar pridėda
mas, jog po pareiškimu dėl Klai
pėdos bažnyčios grąžinimo pasi
rašė apie 90,000 tikinčiųjų, ta
čiau iki šiol Taikos Karalienės 
bažnyčios klausimas dar nėra iki 
galo išspręstas. O tai liudija, jog 
valdžia nesiskaito su tikinčiai
siais.

Kauno miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkui Kazakevičiui 
papriekaištavus, jog be reikalo 
važiavo į Maskvą ir trukdė atsa
kingus darbuotojus, J. Kazalups
kas atsakė, jog jei Klaipėdos baž
nyčios negrąžins, tai tikintieji vi
sais jiems įmanomais būdais ko
vos tol, kol sugrąžins. O į Mask
vą delegacijos važiavo ir važiuos.

Kauno miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkui Kazakevičiui 
papriekaištavus, jog be reikalo 
važiavo į Maskvą ir trukdė atsa
kingus darbuotojus, J. Kazalups
kas atsakė, jog jei Klaipėdos baž
nyčios negrąžins, tai tikintieji vi
sais jiems imanomais būdais ko
vos tol, kol sugrąžins, o į Maskvą 
delegacijos važiavo ir važiuos.

1987 birželio 21 pas J. Kaza- 
lupską į namus atvyko rinkimų į 
vietines tarybas komisijos atsto
vas, kuris pareikalavo paaiškinti, 
kodėl Kazalupskas nebalsuoja.

J. Kazalupskas pasakė, kad 
kaip tikintis privalo ginti tikėji
mą ir tikinčiuosius, todėl išreikš
damas protestą, balsuoti atsisa
ko.

JI Z . . , ,

LITHUANIAN COOKERY 
ln Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

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

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

Vardas, pavardė .................................................  „.......

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

Miestas, valstija, Zlp.............................................................. _
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILK AI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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



Lietuvos vardą garsinant

UŽSIENIO SPAUDA APIE VASARIO 16 MINĖJIMĄ

Gyvename tikrai keistus lai
kus. Dar niekada taip nebuvo, 
kad Lietuvos vardas būtų mini
mas taip dažnai televizijoje, ra
dijo programos laidose, didžiųjų 
laikraščių pirmuosiuose pusla
piuose. Atsitinka taip, kad per 
savaitę pamini net kelis kartus.

Lietuva išėjo j naujus žygius 
— sulaužyti tylos sąmokslą prieš 
nuskriaustuosius, įteisinti Lietu
vos vardą nepriklausomų valsty
bių tarpe, iškelti Lietuvos vardą 
meno ir mokslo pasaulyje.

To paties siekia viso pasaulio 
lietuviai, ir ten okupuotoje Lie
tuvoje ir čia, laisvoje Amerikoje. 
Pradžią šiam didžiąjam sąjūdžiui 
kaip tik davė dideli pasikeitimai 
Lietuvoje. Lietuva staiga tapo 
pirmasis naujienų židinys. Visos 
reformos, kurios vyko ir vyksta 
krašte, taip greitai sukasi, kad 
net sunku pasakyti, kas ten daro
si. Tas aktualumas, reformos ir 
sutraukė žurnalistus.

Pasaulio spauda visada yra pa
lanki tiems, kurie nori išsilais
vinti ir patys tvarkytis. Nejučio
mis Lietuva ir kiti Pabaltijo kraš
tai susilaukė labai daug simpatijų 
ir dėmesio.

To dėmesio lietuvių tautai rei
kia kuo daugiau. Tegu visi pama- 
to^jcad 
ir mokame organizuotis.

Lietuvos išgarsinimo idėja į 
platųjj Atlanto vandenyną iš
vedė tris burinius laivus su nedi
delėm įgulom. Tai nepaprastai 
drąsūs vyrai. Jie nori atlikti tikrai 
istorinį žygį — su lietuviška tri
spalve pirmą kartą perplaukti 
Atlanto vandenyną. Viena įgula 
laivus čia atplukdys, kita juos su
grąžins į Klaipėdą.

Ir šiuo žygiu norima Lietuvą 
išgarsinti. Rengėjai prisimena ir 
Dariaus bei Girėno žygį ir jį pa
lygina su šių laivų plaukimu. 
Lietuvos aviacijos kapitonas tu

rėjo aiškų siekimą — išgarsinti 
Lietuvą. Ta mintis jam kilo Pary
žiuje, kai jis su savo bičiuliu Lie
tuvos aviacijos karininku Antanu 
Gustaičiu savo akim pamatė, kad 
Amerikos aviacijos karininkas 
pulkininkas Lindbergas perskri
do Atlantą ir nusileido Paryžiu
je. Anuo metu tai buvo didžiu
lis laimėjimas pasaulio aviacijos 
istorijoje. Darius to fakto nebe
galėjo užmiršti. Jis pasiprašė 
atostogų iš Lietuvos aviacijos, 
kad galėtų atvykti į Ameriką ir 
čia parengti skridimą per Atlan
tą. Nors ir tragiškai pasibaigė 
abiejų lakūnų skrydis, bet jų 
įnašas į lietuvių tautos istoriją 
buvo nepaprastas. Dar ir po tie
kos metų jų žygis lietuvius 
uždega naujiems žygiams, kurie 
garsintų Lietuvą. Ir pasaulio 
aviacijos istorijoje jie paliko savo 
garbingus vardus, kad ir mažos 
tautos gali prisidėti prie mokslo, 
technikos, pažangos, prie naujų 
gamtos jėgų apvaldymų ir jų už
kariavimų.

Tai yra tikrai teisingas kelias. 
Ir dabar eina lietuvių tauta, siek
dama kuo didesnio mokslo, gar- 
sėdama per savo mokslą ir meną, 
per savo sportą ir kitus žygius.

Labai daug pasiekėme sporte, 
daug pasiekiame ir moksle. Lie
tuvių mokslininkai yra kviečiami 
į tarptautines konferencijas. 
Nemaža pasiekėme ir įvairių 
menų srityje. Kas galėjo tikėti, 
kad lietuviškas teatras važinės po 
pasaulį ir vaidins lietuvių kalba 
veikalus, ir tais spektakliais 
publiką džiugins.

Taip kiekvienoje srityje yra 
nemaža laimėjimų, kurie tikrai 
garsina Lietuvos vardą.

Reikėtų tuos laimėjimus dar 
labiau skatinti, juos koordinuoti. 
Kai palengvėja ryšiai su Lietuva, 
turime geriau pažinti jų mokslo 
ir meno žmones, o jie turi pažin-

Apie Nepriklausomybės 
šventės minėjimą Lietuvoje 
plačiai rašė užsienio laikraščiai ir 
žinių agentūros. Dienraščio The 
Washington Post koresponden
tas Maskvoje Michael Dobbs va
sario 17 d. laidoje, rašė, kad 
Sąjūdis sulaužė “vieną paskuti
niųjų išlikusių tabu” Gorbačiovo 
Sovietų Sąjungoje, pasižadėda
mas siekti Lietuvos “nepriklau
somybės” ir “neutralumo”. Dek
laracija už “valstybinį suverenu
mą” buvo priimta didžiule 
Sąjūdžio tarybos balsų dauguma: 
iš 200 narių tik 8 balsavo prieš 
ir kiti 8 susilaikė. Deklaracijoje 
taip pat kalbama už "tradicinio” 
Lietuvos “neturalumo” atstaty

ti mus. Gal galėtų kokie veiks
niai padėti šioje srityje, dar la
biau atskleisti talentingas mūsų 
pajėgas. Tas kultūrinis bendravi
mas lietuvių tautoje didės, ir tik
rai būtų vertinga mūsų laimėji
mus parodyti kitom tautom. Čia 
galėttį daug padaryti didžiųjų or
ganizacijų vadovai, kultūrinin
kai, kad Lietuvos vardas dar la
biau garsėtų ir garsėtų. 

Su didelėm iškilmėm vasario 16 Vilniuje buvo atidengta lenta prie to namo, kur buvo 
pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas. Pati bronzinė lenta buvo pritvir
tinta žemai prie durų, dabar ją matome padidintą. Lietuvos Tarybos būstinė buvo antra
me aukšte. Klišė paimta iš “Gimtojo krašto” vasario 23 — kovo 1 d. Sis numeris tik dabar 
pasiekė Darbininko redakciją.

mą Europos dimilitarizuotoje 
zonoje. Dobbs primena, kad ne
priklausomi sąjūdžiai ir partijos 
kitose Rytų Europos šalyse pa
prastai susilaiko nuo pasisakymų 
už neturalumą, bijodamiesi, kad 
Kremlius to netoleruos. Vengri
jos vyriausybei 1956-tais metais 
paskelbus neutralumą, po kelių 
dienų sekė sovietinė invazija ir 
tautos sukilimas buvo “brutaliai 
užgniaužtas”.

Sąjūdžio pirmininkas Vytau
tas Landsbesrgis vasario 16 tele
fonu painformavo Dobbs’ą, kad 
Sąjūdžio deklaracija buvo svar
bus “žingsnis į priekį” ir kad 
Sąjūdis sieks savo tikslų — ne
priklausomybės ir neutralumo 
— “taikiais, legaliais ir konstitu
ciniais metodais”. Paklaustas, ar 
deklaracija reiškia, kad neprik
lausoma Lietuva išstos iš Varšu
vos Pakto, Landsbergis atsakė, 
jog lietuviams niekad nebuvo 
leista išreikšti savo nuomonės 
apie įsijungimą į tą karinę sąjun
gą. Jis apibūdino pasisakymą 
apie “neutralią Lietuvą” kaip 

prieškarinės tradicijos “tąsą”. 
Landsbergis pridūrė, kad 
Sąjūdis tikisi laimėti tris ketvi
rčius Lietuvai skirtų 42 vietų 
naujame SSRS-os Liaudies at
stovų Kongrese Tai įgalintų 
Sąjūdį laimėti daugumą vietų 
rinkimuose į Lietuvos Aukščiau
sią Tarybą šį rudenį.

Agence Fance Presse žinių 
agentūra aprašė masines priesai
kas už Lietuvos laisvę Kaune ir 
Vilniuje. Išeivijos atstovai taip 
pat sakė kalbas už Lietuvos ne
priklausomybę. Antanas Terlec
kas savo kalboje pabrėžė, kad 
nepriklausomybės sukaktis ne
buvo “šventė”. “'Okupantų rau
donoji vėliava tebeplėvesjuoja . 
LKP vadovas Algirdas Brazau-

PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO PAREIŠKIMAS 
DĖL POLITINĖS PADĖTIES SVYRAVIMO

(New Yorkas, 1989 balandžio 
17, LIC) Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdis pasiuntė pareiškimų 
TSRS Aukščiausios Tarybos pre
zidiumui, jam priėmus įsakų dėl 

s kas nedalyvavo Sąjūdžio ypatin
goje sesijoje; pasak Sąjūdžio Ta
rybos nario Arvydo Juozaičio, 
Brazauskas nenorėjo būti sceno
je drauge su kalbėtojais, kurie 
reikalavo nepriklausomybės. 
LKP CK narį Bronislavą Zaikau
ską publika palydėjo ironiškua 
skandavimu “Ačiū, ačiū”, kai jis 
pabaigė savo kalbą, pabrėžtinai 
nepaminėjęs Lietuvos nepri
klausomybės.

Prancūzų agentūra cituoja 
Sąjūdžio narius, kurie pasakojo, 
kad vasario 15 iš Maskvos 
sugrįžęs Brazauskas esąs “di
delėje Kremliaus nemalonėje” 
už savo nuolaidas “nacionalisti
niam Sąjūdžiui”. (Elta)

įstatymo apie valstybinius nusi
kaltimus papildymo, praneša 
Lietuvių Informacijos Centras. 
Pateikiame pareiškimo pilnų tek
stų.

Pertvarkai gręsia pavojus. 
Atėjus metui, kai socializmas yra 
pasiruošęs pasireikšti naujais pa
vidalais, stagnacijos jėgos, daug 
kur patyrusios pralaimėjimų rin
kimuose, telkiasi sugrąžinti vis
ką atgal. Stabdoma ekonomikos 
pertvarka, blokuojamos socia
linės reformos, užkertami de
mokratizacijos keliai. Tai ypač 
ryškiai demonstruoja 1989 ba
landžio 8 dieną priimtas, visuo
menės nesvarstytas TSRS Aukš
čiausios tarybos prezidiumo įsa
kas dėl įstatymo apie valstybi
nius nusikaltimus papildymo.

Jame praėjusiųjų laikų stiliu
mi esamoji valdžia sutapatinama 
su socialistine valstybe. Jo pasi
rodymas sutampa su tragiškais 
įvykiais Gruzijoje.

Kelia nerimą, kad įsakas gali 
būti panaudotas politiniam spau
dimui prieš demokratinių per
mainų šalininkus. Pertvarka per
gyvena jau ne vieną tokį su
krėtimą, padarytą prisidengus 
teisinės valstybės kūrimo šydu. 
Esame įsitikinę, kad destruk
tyvūs įstatymai nesutrukdys 
pertvarkos Lietuvoje. Lietuvos 
Aukščiausioji taryba tokių įsta- 
tvmų neturėtų priimti.

(LIC)

Lietuvos vadavimo darbe 
nėra nei šventų dienų, nei 
atostogų!

Mnsis 1889 m. Mum, f. 
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Šešupė yra visai prie Vokietijos 
sienos. Pasienio sargybų virši
ninkas karininkas taip pat yra 
kvailas kaip ir apskrities viršinin
kas Kruglodurovas. Jis nesu
pranta, kas yra lietuviški raštai, 
gaudo kiekvieną popierėlį, atima 
iš žmonių daktaro receptą, sui
ma beprotį, kuris kišenes prisi
kimšo saldainių popierėlių. Taip 
visiškai susikompromituoja pats 
pasienio sargybų viršininkas.

Antroji satyros dalis jau vaiz
duoja Lietuvos tilto likimą. Tiltą 
per Šešupę pastatė lietuvių ran
kos. Jis buvo tvirtas. Kas tik 
norėjo, galėjo važiuoti, joti, eiti, 
—tiltas nejautė jokių sunkumų.

Taip tiltas ir būtų ilgus metus 
tamąvęs žmonėms, bet juo susi
domėjo nedori rusų valdininkai. 
Apskrities viršininkas Kopieko- 
liubovas įsigeidė tiltą taisydamas 
pasipelnyti. Susitarė su lenku 
inžinieriumi Nikčemnickiu, kad 

jis paruoš taisymo planus, o patį 
taisymą pavedė žydui rangovui.

Prie tilto privežė daug me
džiagos, tašė, obliavo, kalė. Po 
tokio taisymo tiltas pasijuto daug 
silpnesnis, negu kad buvo. Tiltas 
tik guodžiasi, kad dėl rangovo 
žydo godumo daug tilto senų da
lių buvo nuobliuota ir vėl kaip 
nauja panaudota tiltui stiprinti. 
Tiltas tarėsi, kad galės dar ilgai 
stovėti, bet diegliai jau įsimetė 
į šoną.

Viršininką Kopiejkoliubovą už 
viešų pinigų vogimą perkėlė į 
kitą vietą, kur pinigai dar buvo 
neišvogti. J jo vietą atkėlė kitą 
viršininką Merzavcevą, kuris su
manė tiltą surusinti ir supravos- 
lavinti. Vėl tiltą taisė, įdėjo labai 
silpną medžiagą, lietuvišką 
užrašą ““žingine” pakeitė į rusiš
ką “’šagom”. Šito užrašo pradėjo 
arkliai baidytis, bet jis patiko vai
tams, šaltyšiams ir piemenims. 

Šie būdavo eina pro jį lėčiau ir 
bando neva maskoliškai kalbėti.

Pagaliau parašas buvo pašalin
tas, o supravoslavinti tilto nepa
vyksią, nes pravoslaviškai tiltą 
krikštijant, reikėtų jį panardinti 
į vandenį. Bet tiltas dar jaučiasi 
stiprus ir jo panardinti dar nepa
siseks, kol tilte bus bent viena 
lietuviška dalelė.

Tilto lūpomis V. Kudirka pa
sako pranašiškus žodžius ru
sams: “'Juk ir jūs patys ne amžini: 
nusmuksite, bevažinėdami per 
savo darbo tiltus .

Visa ši satyra gauna alegorinę 
prasmę, ir tilto istorija ir jo liki
mas yra visos Lietuvos likimas.

“Viršininkų satyra yra 
ištęsta, o "Lietuvos tilto atsimi
nimai” kondensuota, parašyta 
vaizdingu stiliumi ir turi gilią 
simbolinę prasmę. Užbaigta ly
riniais vaizdais. Ši satyra priski
riama prie gražiausių Vinco Ku
dirkos kūrinių.

Cenzūros klausimu

Viena stipriausių Kudirkos sa
tyrų yra “Cenzūros klausimu". 
Čia groteskiniu pasakojimu at
skleidžiama spaudos draudimo 
absurdiškumas.

Dorą, tvarkingą ir darbštų 
Virvagalių kaimo ūkininką Klubą 
žmonės buvo numatę rinkti vai
tu. Bet tos vietos užsigeidė ir 
valsčiaus raštininkas, iš kažkur 
atsibastęs lenkelis Psarskis. Šis 

prikalbino berną įskųsti žanda
rams esą Klubas turįs lietuviškos 
spaudos.

Per kratą buvo rastas tik senas 
kalendorius, dar iš senų laikų, 
kai iš šio ūkio išėjo trys kunigai, 
užsilipusios palėpėje rubricėlės, 
taip pat popieriais išklijuota tu
pykla, kur iš iškirptų raidžių 
buvo sudėtas lietuviškas parašas: 

popierių nedraskvk ir neba
dyk”.

Žandarų viršininkas Juda Iz- 
vergovič Podleckoj džiaugėsi, 
kad galės sudary ti politinę bylą. 
Audeklu apsiuvo tupyklą ir siun
tinėjo į teismus ir į cenzūrą. Tai 
tik juokino reikalą suprantančius 
žmones, kompromitavo žandarų 
viršininką ir jo pagelbininkus. 
Byla buvo nutraukta, tačiau Klu
bas išsėdėjo Kalvarijos kalėjime 
8 mėnesius per pačius vasaros ir 
rudens darbymečius. Grįžęs ra
do savo ūkį suirusi, o vaitu buvo 
išrinktas Psarskis.

Medžiagos šiai satyrai buvo 
paimta iš Marijampolės žandarų 
viršininko Vonsiackio ir jo pagal
bininkų siautėjimo.

Vilkai

Vilkpilės (Vilkaviškio) apskri
ties viršininkus vaizduoja satyra 
“Vilkai". Ragana kitados išpra
našavusi, kad šį miestą valdysią 
vilkai. Pranašystė išsipildė, nes 
apskrities viršininkai ir jų že

mesnieji administracijos tarnai 
yra tikri žmonių skriaudėjai, 
kyšininkai, lyg išalkę vilkai.

Satyra neturi vientisos fabu
los. Pats autorius ją pavadino 
medžiagos kronikoms. Ją sudaro 
10 satyrinių fragmentų, nevie
nodo ilgio ir nevienodos me
ninės vertės. Septyni fragmentai 
yra tik trumpos viršininkų cha
rakteristikos. Juos apibūdina 
taikliai parinkti vardai, kaip Si- 
baritov, Deržijubka.

Kiti trys fragmentai jau turi fa
bulą ir iškelia visuomenines pro
blemas. Antai, Piernikovski to 
paties vardo fragmente taip įsi
painioja savo suktybėmis, tvar
kydamas ugnies draudimo pini
gus, kad net jo glol>ėjas guberna
torius išsigąsta ir tik su didelėmis 
pastangomis išgelbsti viršininką 
nuo kalėjimo bausmės.

Kudirka šioje satyroje paro
dė, kad ir valstiečiai turėjo ieško
ti teisybės prieš viršininkų sau
valiavimą teismuose.

Fragmentas "Žagaras rodo 
žmonių išnaudotoją vaitą Žaga
rą. kuris veikia kartu su glol>ėju 
viršininku Fiemikovskiu. Vaitas 
sugretinamas su šunimi Razba. 
Ant šuns kaklo užkabina vaito 
“’blekę

Satyra turi alegorinės pras
mės: šuo gerinosi vaitui, kaip 
vaitas plakasi prie rusų valdžios. 
Šuo įkanda nekaltam vaikui: kaip 

ir pats Žagaras kanda valstie
čiams.

Paskutines fragmentas “Lum- 
Liev.ša" turi nuoseklią fabulą. Ir 
čia parodo viršininkų sauvaliavi
mą ir žmonėms daromas skriau
das. Lumba Lievša kyšius ima 
tik kairiąja ranka ir yra kiek gu
dresnis už Kluglodurovą. Virši
ninkas įsipainioja lupikaudamas 
iš žydų. įsipainioja vaito rinki
muose, o ypač įkliūva, neteisin
gai kabindamasis prie lietuvio 
daktaro.

V. Kudirka nurodo tik vienin
telę įstaigą, kur skriaudžiami lie
tuviai gali rasti bent kiek teisy- 
l)ės, tai — teismą. į valdininkų 
siautėjimus ten pažiūrima įstaty
mo akimis.

Kudirkai ir satyrose rūpėjo 
skleisti tas pačias idėjas, kovoti 
su tomis pačiomis negerovėmis, 
su kuriomis kovojo publistikoje. 
Taip šiose satyrose pajungiamas 
ir publicistinis elementas, ypač 
ten. kur norėta atsiremti tikrais 
g\ senimo faktais.

Satyrų stilius yra realistinis, 
pagrindinė vaizdavimo priemo
nė — saržas, hiperbolės, kontra
stai. Naudojama ir groteską.

Satyros parašytos V. Kudirkos 
gyvenimo pabaigoje, didžiausios 
rusiškos priespaudos laikais: Vir
šininkai — 1895 m., Lietuvos til
to atsiminimai — 1896 m.. Cen
zūros klausimu — 1897 m., Vil- 
k<1’ 1898 m. (Bus daugiau)



Karys gegužės 22 paminėjo savo 70 metų sukaktį. Nuotraukoje matome iš k. ilgametį 
Kario redaktorių Zigmą Raulinaitį, dabartinį administratorių Alfonsą Samušį ir dabar
tinį Kario redaktorių Balį Raugą. Nuotr. L. Tamošaičio

KARIO ŽURNALUI 70 METŲ
Gegužės 22 sueina 70 metų, 

kaip pasirodė Kario žurnalas, 
gimęs Lietuvos nepriklausomy
bės kovų metu, ėjęs nepriklau
somos Lietuvos laikais, okupaci
jos metais, atgaivintas Jung
tinėse Amerikos valstybėse 1950 
ir tebeeinąs iki pat šių dienų.

Pirmieji numeriai

Besiformuojančiai Lietuvos 
kariuomenei krašto apsaugos mi
nisterijos literatūros skyrius
1919 gegužės 22 išleido laikraštį 
Kariškių Žodį. Jo redaktorius 
buvo J. M. Laurinaitis.

Redaktorius J. M. Laurinaitis 
buvo kalbininkas. Jis ir įrodė, 
kad “kariškis” nėra tinkamas 
žodis mūsų bendrinei kalbai ka
rio ar kareivio reikšme. Taip
1920 spalio 5 Kariškių Žodis 
buvo pakeistas fttu vardu, pava
dintas Kariu. Tokiu pavadinimu 
laikraštis pasirodė 1920 spalio 
18. Numeracija buvo tęsiama, 
tas naujas Karys turėjo 42 eilės 
numerį. Toliau paaiškinta, kad 
Karys bus skiriamas daugiau ka
reiviams, o karininkams bus 
leidžiamas Mūsų Žinynas.

Vėliau krašto apsaugos minis
terijos literatūros skyrius buvo 
įjungtas į tos ministerijos karo 
mokslo skyrių. Tada Kario žur
nalą leido Vyr. štabo spaudos ir 
švietimo sky rius.

Buvę redaktoriai

Nuo pradžios iki okupacijų 
Karį redagavo: J. M. Laurinaitis, 
K. Kepalas, J. Petrėnas, Z. Kuz- 
mickis, P. Rusecka.s, Majus, J. 
Tomkus, R. Burokas, T. Šakma- 
nas, St. Kuizinas, J. Balčiūnas - 
Švaistas, Jakštas, S. Urbonas.

Bolševikams okupavus Lietu
vą, 1940 liepos 5 Kario leidimas 
buvo sustabdytas, jo vietoje lei
sta Karių tiesa.

Vokiečių okupacijos metais

Vokiečių okupacijos metais 
Kario leidimas buvo atgaivintas. 
Jis buvo skiriamas savisaugos da
liniams. Numeracija buvo tę
siama. Tada pasirodė 1941 gruo
džio 23 ir ėjo iki 1944 liepos 
mėn. Leidimas buvo perkeltas į 
Vokietiją — išėjo Berlyne ir Vei
mare. Tada Kario žurnalas išlei
do net vieną maldaknygę ir Mai
ronio Pavasario baisus.

Atgaivintas Amerikoje

Amerikoje atgaivintas 1950 
lapkričio mėn. Iki 1951 metų 
galo redagavo ir leido Stasys Ur
bonas, 1952 - 54 Domas Penikas. 
Nuo 1954 redaguoti perėmė Zig
mas Raulinaitis. Jis ilgiausiai re
dagavo Karį, net iki 1985 metų. 
Suredagavo tų metų pirmą nu
merį. Tada redagavimą perėmė 
Balys Raugas. Jis ir dabar tebe- 
redaguoja.

Čia Amerikoje Karį ilgus me
tus administravo Leonas Bileris, 
o dabar administruoja Alfonsas 
Samusis.

Žurnalo prasmė

Žurnalo atgaivinimas Ameri
koje susilaukė ir kritikos. Jos bal

SVEČIAS SKULPTORIUS IŠ VILNIAUS

Antrą mėnesį baigia svečiuotis 
retas svečias iš Vilniaus, skulpto
rius Vladas Kančiauskas. Jis 
lankėsi Kultūros Židinyje bent 
keletą kartų, dalyvavo Atvelykio 
popietėje. Atvyko čia pasisve
čiuoti pas savo gerai pažįstamus 
ir bičiulius -4- p. ^erniauskienęę' 
kuri gyvena Astorija, ir jos sūnų 
Joną ir jo žmoną Lionę, kurie 
gyvena VVoodhavene, N. Y.

Skulptorius atvykdamas turė
jo ir grynai kūrybinius tikslus. 
Besikalbant tie tikslai ėmė 
ryškėfi. Jis gimęs 1945 m. 
Klaipėdoje, toliau mokėsi, lavi
nosi, 1974 baigė Vilniaus Dailės 
institutą, studijavo skulptūrą ir 
pradėjo verstis kaip skulptorius. 
Gyvena Vilniuje, priemiestyje, 
skulptorių namuose turi studiją. 
Jo sukurtų skulptūrų jau yra pa
statyta Vilniuje, Alytuje ir kitur. 
Atsivežė vieną savo sukurtų 
skulptūrų plakatą, kur aiškiai 
matosi jo užmanymai, sprendi
mai, kūrybiniai polėkai. Dau
giausia dirba akmenyje, paskui 
įvairiuose metahtOse. Stilius iš
raiškus, su simbolistine nuotai
ka. Todėl jo skulptūros ir turi 
pasisekimą.

Atvykti į New Yorką jis tikrai 
norėjo. Norėjo čia pamatyti, 
kaip kuriamas naujas modernus 
menas. Vilniuje iki šiol buvo 
sunkiau pasekti dabarties meno 
pakraipas, užmanymus, nes iš 
užsienio literatūros pateko gana 
mažai.
Čia gyvendamas, pasiėmęs po

žeminių traukinių žemėlapį kas
dien lankė muziejus . Aplankė 
visus miesto didžiuosius muzie
jus ir įtakingąsias galerijas.

Antras jo troškimas buvo kaip 
nors galerijas supažindinti su 
savo menu, kad susidomėtų jo 
kūryba. Viena gana įtakinga ga
lerija susidomėjo ir paprašė, kad 
jis iš šlifuoto metalo sukurtų ke
turias skulptūras pradžiai. O tai 
nemažas laimėjimas jaunam 
skulptoriui. Grįžęs tuoj griebsis 
kūrybinio darbo. Jo žmona yra 
Dailės instituto profesūros narė, 
meno tyrininkė, didelė jo darbų 
talkininkė ir patarėja.

Jis tikisi, kad galės tas metali
nes žibančias modernias skulp
tūras atgabenti į Nevv Yorką į tą 
didįjį pasaulio meno centrą.

Tokių kilnių minčių pagautas.
Vladas Kančiauskas gegužės 20 
išvažiuoja j savo pamiltą Vilnių. 

sų ir šiandien pasigirsta: girdi, 
kam tokio žurnalo reikia. O ta
čiau žurnalas surado savo pa
skirtį. Žurnale plačiai buvo 
aprašyta Lietuvos nepriklauso
mybės karai, atskiros kautynės. 
Iš to išaugo ir veikalas apie Lie
tuvos laisvės karus. Paskelbta la
bai daug įdomios kitos medžia
gos, atskirų studijų apie pulkus, 
žymesnius karininkus, ginklų 
rūšis. Visatai išsaugota ateičiai.

Giesmė, skulptoriaus Vlado Kančiausko kūrinys, pastatytas 
Vilniuje. Justiniškių rajone^ varinė skarda. Skulptorius du 
mėnesius lankėsi New Yorke ir į Vilnių grįžta gegužės 20 d.

Linkime broliui skulptoriui ir 
dailininkui kuo geriausios 
sėkmės, kuo greičiau grįžti su 
kūriniais į šį miestą, kad galėtų 
vis veržtis pirmyn. Tarp kito, jis 
yra didelis poezijos mėgėjas, 
poezija jam duoda daug kūry bi
nių minčių ir įkvėpimo, (p.j.

ŽINIOS
IŠ LIETUVOS
Vilniaus radijas pranešė eilę 

įdomių žinių paskutinėse savo 
laidose.

Romo Kalantos diena buvo jo 
susideginimo dieną, gegužės 14. 
Lietuvoje buvo plačiai paminėta 
ši jaunuolio auka. Vilniuje vyko 
didžiulis mitingas. Taip pat mi
tingai vyko ir Kaune, Klaipėdo
je. Visur paleistas šūkis, kad jau
nimas pasikeltų į naujus žygius 
ir naują auką Lietuvai.

Olimpinė diena buvo pa
minėta gegužės 13, šeštadienį. 
Vilniuje Gedimino kalno bokšte

Žurnalas daug dėmesio skyrė 
ir senosios Lietuvos karo 
žygiams. Ir čia išaugo gana gausi 
literatūra. Ją parašė ilgametis . 
Kario redaktorius Zigmas Rauli- 
naitis, aprašęs karo žygius nuo 
seniausių laikų iki karaliaus Min
daugo ir dar vėliau. Visa ta lite
ratūra turi savo vertę ir prasmę.

žurnale yra įvairių skyrių. 
Savo skyrių turi Saulių organiza
cija. Čia tiksliai aprašoma jų plati 
veikla. Ir tai bus išsaugota 
ateičiai.

Žurnale skelbiamos įvairios 
apžvalgos, visuomeninės ir poli
tinės veiklos analizė, net ir lite
ratūriniai aprašymai, kritika. La
bai įdomus yra karinių žinių sky
rius, kur daug rašoma apie nau
juosius Sovietų, Amerikos ir kitų 
kraštų ginklus. Šią medžiagą 
galėtų persispausdinti ir kiti laik
raščiai, nes tai įdomu ir verta su
sipažinti kiekvienam.

Atgaivintas Amerikoje, žurna
las greitai prisiglaudė prie pran
ciškonų spaustuvės, kuri Brook- 
1\ ne buvo suorganizuota 1951 
metų balandžio mėn. į ją tada ir 
atėjo Kario žurnalas. Ir dabar jis 
pasiliko ištikimas spaustuvės 
draugas. Taip pat jis ir Darbinin
ko laikraščio draugas.

Linkime sukaktuvininkui ne
pavargti, toliau išsilaikyti, skleis
ti tėvynės meilę, ugdyti tautinį 
atsparumą, tikėti šviesia Lietu
vos ateitimi ir persikelti jau į Ne
priklausomą Lietuvą, (p. j.) 

buvo uždegtas laisvės fakelas ir 
dviratininkų, bėgikų fakelas 
buvo nuneštas į Rygą, iš ten į 
Taliną. Sportinis šūkis — sveika 
ir dora Lietuva.

Maldininkų kelionė į žemai
čių Kalvariją rengiama birželio 
17 iš Vilniaus. Išeis visa procesija 
ir eis iki Žemaičių Kalvarijos, ku
ri dabar vadinama Varduva. Ren
gėjai kviečia prie kelių, kur eis 
didžioji maldininkų procesija pa
statyti kryžių ir koplytėlių, ku
rios procesijos metu bus pašven
tintos. Taip bent dalimi bus vėl 
grąžintas Kryžių Lietuvos var
das. Rengėjai kviečia atvykti net 
iš Amerikos. Davė net telefoną, 
kuriuo galima paskambint, ir jie 
parūpins visus leidimus ir iškvie
timus.

Jei pasiseks gerai suorgani
zuoti, tai bus pirmas toks žygis 
— maldininkų kelionė per Lie
tuvą, kad Lietuva dar labiau at
sigautų ir pakiltų naujam atgimi- 
tflui. *

wri;i

BALTIC 
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
GEGUŽĖ

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

$2,482 iš Čikagos

BIRŽELIS
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje. 14 naktų Vilniuje, 2 Kaune,

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Keflonė Nr. 808 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko

$2,782 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Všniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė 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.

Kelionė Nr. 827 birželio 274iepo8 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

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

$2,452 iš Čikagos
LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA —15 dienų: 7 d. Lietuvoje. 5 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

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

$2,842 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
UETUVA, 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
UETUVA, RUSUA IR SUOMIJA —15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vdniuie, 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 SUOMIJA — 14 dienų: 10 d’. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 514 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 $1,799 i$. Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

JPAU8
LIETUVA IR AUSTRIJA — 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

BALTIC TOURS & 0RB18 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKUOS GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuriche.
Kettonė 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
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

BaRtc 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 paminkius jūsų mirusioms giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:
BALTIC TOURS

77 OAK STREET 
NEWT0N, MA 02184 
Tel. 817-988-8080

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užęlildyti ir jM$ių$ė 
adresu: DARBININKAS 341 Rlghlpnd Btvd., BrooMyn. 
N. Y. 11207. '
Prašau pratęsti prenurhoratę' 1M9 rhsCama

Vardas ir pavardė ...............___ __________________

Adresas-----------------____ ..........__________________

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius ma- 
tue *kainuoja tik 15 doi. Vietom kitiem prenumerata 
— 20 doi. metam.
Siunčiu už prenumeratą
Už kaiendorlŲ S..—
Spaudai paremti S—-



GARBE APREIŠKIMO PARAPIJAI, 
PAGERBUSIAI TAUTOS DIDVYRIUS

Pirmosios Iškilmingos pamaldos už žuvusius lietu
vius lakūnus Dariu k* Girėnu. Pamaldose dalyvavo ir 
Amerikos kariai, pirmojo pasaulinio karo kapelionas 
pasakė pamoksi?.

PETRAS JURGĖLA,

1931 m. ruaenj Chicagoje 
įsteigiau Amerikos Lietuvių Le
giono 3-jį Vytauto Didžiojo pos
tų. 1932 m. į šį postų įstojo 
lakūnai kapitonas Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas. New Yor- 
ke veikė šio Legiono 1-sis gen. 
T. Kosciuškos postas. Atvykę į 
Paatlantę rengtis skrydžiui į Lie- 
tuvų 1933 m. gegužės 18 d. Da
rius ir Girėnas persikėlė į šį pos-

KUR TRUMPA, IR TRŪKSTA...
Neseniai pasklido gandas, kad 

Lietuvoje stinga muilo. Mes čia 
užjūriuose žinome, kad Lietuvo
je daug ko trūksta, kad “pere- 
stroika” dar tiek nepažengė, kad 
žmonės ten turėtų bent minima- 
linį kiekį pačių primityviausių 
pragyvenimo reikmenų, bet 
muilo stoka, — tai jau kažkas tik
rai marksistinio... Todėl nevel- 
įtui Šluota gegužės mėn.. įsidėjo 
tokį šūkį: “Gražino trispalvę, 
gražino Kudirkų, — gražins ir 
muilų...” Tik neparašė, kad mui
lo vėl bus, kai maskoliai išneš 
muilų iš Lietuvos. Taip jau yra, 
kad laisvosios rinkos paradoksas 
ima ir išslysta komunistui iš ran
kų.

Kodėl to muilo tenai taip stin
ga — tai klausimas, užintrigavęs 
net Tiesos korespondentus5 ku
rie kovo 12 dienos straipsnyje 
“Muilo karštligė” bando surasti 
tas priežastis, kodėl stinga m ui-' 
lo. Pagal tų straipsnį Panevėžio 
ir Kauno muilo fabrikai pagami
na daugiau tonų muilo negu už
planuota, tai kaip gi gali respu
blikoje stigti muilo?

BURLAIVIAI IŠPLAUKĖ IŠ 
KLAIPĖDOS J NEW YORKĄ

J ■ ■
Buvojau rašyta, kad trijų jach

tų išplaukimas iš Klaipėdos į 
New Yorką buvo įstrigęs, įstrigo 
dėl to, kad nebuvo laiku pasirū
pinta reikiamais . dokumentais. 
Gi nebuvo pasirūpinta dėl to, 
kad rengėjai tiksliai nežinojo, 
kaip gaunamos Amerikos vizos. 
Jūreiviai manė, kad gaus kolek
tyvinę vizų, bet taip nebuvo. 
Kiekvienas turi gauti vizų indivi
dualiai, pats užpildęs reikiamas 
formas. Vizos gavimo laikas — 
30 dienų.

Todėl jachtos ir negalėjo iš
plaukti gegužės 1, kaip buvo su
planuota. Tų dienų buvo ir atsi
sveikinimo kalbos, ir visuo
menės linkėjimai laimingos ke
lionės.

Kol sutvarkė visus reikiamus 
dokumentus, praėjo apie porų 
savaičių. Vilniaus radijas 
gegužės 13, šeštadienį, pranešė, 
kad tų dienų 4 vai. popiet jachtos 
išplaukė ilgon ir garbingon ke
lionėn — su lietuviškom vėlia
vom į New Yorką.

Išvykimo proga buvo pasi
kalbėjimai su vyriausiu buriuoto
jų vadovu Ignotu Miniotu. Jis 
pasakė, kad Jie dabar į New Yor- 
kų pasivėlins apie 13 dienų. Gali 
ir anksčiau atplaukti.

Laivai jau tikrai plaukia New 
Yorko link. Jų tolimesnė kelionė 
bus pranešta tiksliai, nes New 
Yorko burlaivių sutikimo komi
tete darbuojasi Saulius Janušas, 
radijo specialistas, pats turįs ga
lingų radijo trumpųjų bangų ra
dijo stotį. Jis palaikys nuolatinį 
ryšį su lietuviškų vėliavų jach
tom. Apie plaukimų pranešime 
kiekviename Darbininko nume
ryje, kai tik naujos žinios pasieks 
redakcijųf*t)abar belieka tik ge
rai pasįrengti svečius sutikti, 

tų kuris tuojau išrinko juos pos
to garbės nariais.

1933 m. liepos 15 d. Darius ir 
Girėnas iš New Yorko pakilo 
skristi į Kaunu. Liepos 17 d. gau
ta žinia apie jų žuvimų. Liepos 
21 d. 1-is postas pasivadino Da
riaus ir Girėno postu. Legiono 
Stabo adjutantas Kostas Jurgėla 
paprašė JAV antrosios karo apy-

Pamažu, žingsnis po žingsnio 
Tiesos žurnalistai viskų pradeda 
“išaiškinti”: kad muilo stinga, 
kalti... tie prakeikti vartotojai! 
Jie perka daugiau negu partija 
sako, kad jiems reikia. O partija 
dar vis neklysta; net ir muilo 
klausimais. Tiesos koresponden
tų štabas apsilanko parduo
tuvėse, tiekimo bazėse ir nusta
to: muilo esama! Tik, tie pirkė
jai, kad juos galas, perka daugiau 
negu reikia, nes mano, kad rytoj 
ar poryt jau nebus. O kiti pagauti 
visasąjunginės perestroikos dva
sios, imasi tiesiog kapitalistinės 
iniciatyvos: prisipirkę muilo 
vėliau ji pardavinėja turgaus ai
kštėse. Triguba kaina, ar pa
našiai. Taigi ima tauta ir pristin
ga muilo. «

Čia įdomu pastebėti, kad 
straipsnio gale visdėlto Tiesos 
korenpondentė lyg ir pamato 
blaivių tikrovę: muilo stinga, nes 
yra nustatyti “Fondai ir limitai”, 

’ vfsdkie planai ir paskirstymo 
kontrolė. Gi ko iš tikrųjų reikia, 
tai ne planų, bet žmones aprū
pinti prekėmis. Taigi laisvos rin
kos reikia. O kol valstybinis apa
ratas viskų kontroliuoja, žmonės 
ir toliau kombinuos, kaip nusi
prausti be valdžios kontrolės...

A.A.S. 

Clevelande s. A.Miškinienė dėkoja židiniečių vardu skautėm, 
Kristinai Zubrickienei ir Reginai Puškorienei už atliktų dainų 
ir gitaros koncertų. Nuotr. VI. Bacevičiaus

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60643
TEL. (312) 238-9787

1989 m. KELIONĖS Į LIETUVĄ 1

Chicago New York
1. Balandžio 27 - Gegužės 15 Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1 2,150.00 2,100.00
2. Gegužės 15 - Gegužės 31 Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2 2,395.00 2,245.00
3. Birželio 12 - Liepos 01 Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2 2,795.00 2,645.00
4. Birželio 14 - Uepos 01

(Lietuvių gydytojų ir medicinos
Maskva 1, Kaunas 15. Maskva 0 

profesionalų grupė)
2,595.00 2,445.00

S. Birželio 26 - Liepos 12 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2 2,595.00 2,445.00
6. Uepos 11 - Liepos 30 Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 2,795.00 2,645.00
7. Liepos 24 - Rugpjūčio 09 Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 2,695.00 2,545 00
8. Uepos 29 - Rugpjūčio 16 Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1 2,695.00 2.545.00
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 2,595.00 2.445.00

10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 Maskva 2, Vilnius 10. Ryga 2, Maskva 1 2,595.00 2,445.00
11.- Rugsėjo 12 > Spalio 01 Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 2,795.00 2,645.00
12. Spalio 03 - Spalio 16 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 1,895.00

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern 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.

1.850 Č0

gardos vadovybę atsiųsti 8 gink
luotus kareivius su puskarinin
kiu į pamaldas už Atlanto nu
galėtojus. Iškilmingos gedulo 
pamaldos įvyko liepos 24 d. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyn, N.Y.

Mišias laikė klebonas kun. N. 
Pakalnis, kunigams Paulioniui ir 
Kemešiui patarnaujant. Dalyva
vo daug kunigų, Lietuvos vice
konsulas P. Daužvardis, Benne- 
to aerodromo viršininkas majo
ras Kelly ir apie 3,000 žmonių 
bažnyčioje ir gatvėje. Prie Ame
rikos vėliava apdengto katafalio 
stovėjo 16-jo pėstininkų pulko 
kareivių garbės sargyba, kuriai 
vadovavo lietuvis puskarininkis 
Bonzalis. Katafalio prieky stovė
jo uniformuoti Amerikos Lietu
vių Legiono štabo nariai. Jo užpa
kaly stovėjo Lituanikos mechani
kas V. Jesulaitis, V. Kamins
kas ir Valužis, kurie visų naktį 
dirbo, paruošiant Lituaniką skri
dimui, ir Dariaus-Girėno posto 
garbės sargyba su posto nariais. 
Kun. Stonis pasakė labai jautrų 
pamokslų. Visi apsiašarojo, kada 
kunigas šlakstė katafalį šlakstyk- 
la, trimito garsas graudino, vė
liavos nulinko ir kareiviai ginklu 
pagerbė didvyrius lakūnus.

1-jo didžiojo karo metu Stepo
nas Darius tarnavo 149-me lauko 
artilerijos pulke ir dalyvavo karo 
veiksmuose Prancūzijoje. Sis 
pulkas priklausė prie labai pa
sižymėjusios 42-ios Rainbow 
(Vaivorykštės) divizijos. K. Jur
gėla surado buvusį šios divizijos 
kapelionų ir pakvietė atvykti į 
gedulo pamaldas. Kapelionas 
teikėsi atvykti į Apreiškimo par. 
bažnyčių ir angliškai pasakė pa
mokslų, iškeldamas eilinio Da
riaus narsumų ir sužeidimų karo 
veiksmuose.

Tuo būdu Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje įvyko įspūdin
giausios visoje Amerikoje gedulo 
pamaldos už mūsų tautos didvy
rius, Atlanto nugalėtojus Darių 
ir Girėnų.

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

Aktoriai Apolonija ir Petras Steponavičiai, koncertavę ba
landžio 2 Jaunimo Centre Chicagoje. Nuotr. E. Šulaičio

AKT. P. IR A. STEPONAVIČIŲ 
PASIRODYMAS CHICAGOJE

Vilniaus Jaunimo Teatro akto
rių — Petro ir Apolonijos Stepo
navičių pasirodymas Chicagos 
Jaunimo Centre balandžio 2 bu
vo gera proga chicagiečiams su
sipažinti su šiais jau žinomais 
scenos žmonėmis. Jie jau nevie
nų dešimtmetį gražiai darbuojasi 
Lietuvoje ir ten yra įsigiję daug 
draugų.

Draugų jie jau spėjo rasti ir 
Chicagoje, ypatingai po jų pasi
rodymo. Jų koncertas, geriau 
pasakius — šiupinys, sutraukė 
apie 400 publikos, kuri nepa
gailėjo plojimų svečiams iš Lie
tuvos.

Aktoriai Steponavičiai čia pa
rodė įvairių programų: pasakojo 
linksmus atsitikimus iš praeities, 
deklamavo, Petras skaitė savo 
kūrybų, vaidino, net dainavo — 
kartais abu, o kai kada — viena 
Apolonija. Pasirodo ji yra ne tik 
gera aktorė, bet ir gali gerai dai
nuoti. Ypatingai pažymėtinos jos 
aftiTctbs etnografinio pobūdžio 
dainos.

Po programos jos atlikėjai ga
vo nemaža gėlių. Petras Stepo
navičius viešai padėkojo šio kon

Visi kviečiami j 
MALDOS DIENĄ UŽ LIETUVĄ 
ŠEŠTADIENĮ - 1989 BIRŽELIO 17 D.

ERDVIOJE

MARIJOS ŠVENTOVĖJE 
FERRY ROAD - OOYLEST&WN, PENNSYLVANIA 18901

* Programa prasideda 1:00 v. p. p.
* Šv. Mišios Ir Iškilminga procesija su 

Švč. Sakramento Palaiminimu
* Tautodailės ir leidinių paroda
* Lietuviškus valgius galima nusipirkti 

Šventovės valgykloje

SUORGANIZUOKIME AUTOBUSĄ AR ATVYKIME PILNU AUTOMOBILIU

— Rengia Tėvai Paulinai —
THE NATIONAL SHRINE O F 
OUR LADY OF CZESTOCHOWA

Ferry Road, Doylestoįvn, Pennsylvania

certo rengėjams, visiems prie jo 
prisidėjo šiem s ir gausiai publi
kai. Kadangi Amerikon jis atvy
ko su specialiu tikslu — norint 
pasidaryti gana sudėtingų opera
cijų, šis renginys prisidės prie jos 
nemažų išlaidų padengimo.

Reikia padėkoti programos at
likėjams, davusiems gražią po
pietę. Manykime, kad jų užsi
moti tikslai bus pasiekti ir Petro 
Steponavičiaus numatyta opera
cija gerai pasiseks. To mes ir jam 
linkime!

(e.š.)

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapija 1989 m. vasarų pramato 
tokias stovyklas: lietuviškai kal
bantiems vaikams liepos 2 - 15, 
lietuviškai nekalbantiems vai
kams liepos 16 - 30. Stovyklų rei
kalais rūpinasi parapijos jaunimo 
sekcija, kuriai pirmininkauja 
Lina Kuliavienė

— XV-tasis Lituanistikos se
minaras rugpjūčio 6-20 vyks La 
Šalie Manor, Plano, III. Ruošia 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Ryšių Centras.

— Pagalba Lietuvai vajus, 
vykdomas JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos, te
bevykdomas. Aukos siunčiamos 
adresu: Lithuaniana American 
Community of USA, Ine., 2713 
West 71st Street, Chicago, III. 
60629. Čekius rašyti: Lithua- 
nian-American Community, 
Ine. vardu. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Dar trūksta 
100,000 dol. su viršum.

— Sigitas Gūdis pasirodys V. 
Mykolaičio-Putino dramos 
“Daktaro Gervydo” premjeroje 
gegužės 21 d. Sigitas čia atliks 
gana sudėtingų Vigrio rolę. Jis 
yra veiklus jaunuolis: studijuoja 
Illinois universitete Chicagoje, 
kur padeda šio universiteto dra
mos kursams. Be to moky tojauja 
Dariaus-Girėno mokykloje, šoka 
“Grandies” tautinių šokių 
grupėje ir kt.

— Prof. dr. Birutė Ciplijau- 
skaitė savo motinos atminimui 
įsteigė stipendijų fondų. Stipen
dija yra kasmetinė 1.500 dolerių, 
skiriama studentui ar studentei, 
rašančiam doktoratų iš Lietuvos 
istorijos arba prof. dr. Pauliaus 
Rabikausko, S. J., (Pontificia 
U niversita Gregoriana, Roma) 
vadovybėje rengiantiems spau
dai Lietuvos istorijų liečiančius ’ 
dokumentus Romos archyvuose. 
Suinteresuoti studentai prašomi 
kreiptis į Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos Centro 
Valdybų, Piazza della Piiotta 4, 
00187, Roma Italija.

— JAV LB Kultūros tarybos 
sudaryta radijo premijai skirti 
komisija — Petras Petrutis, Ba- 
Ivs Račkauskas ir Leonas Narbu- 
tis — šių metų radijo premiją 
nutarė paskirti Juozui Stem- 
pužiui, Clevelande veikiančios 
Tėvynės Garsų radijo programos 
vedėjui ir redaktoriui. Premija 
bus įteikta gegužės 20 Chicagoje 
LB ruošiamoje premijų šventė
je.

“Ramovės”, lietuvių karių ve
teranų sąjungos skyrių suvažia
vimas įvyks gegužės 20 - 21 Cle- 
velando Lietuvių Namuose. Ta 
proga bus paminta ir žurnalo Ka
rys 70 ipetų sukaktis.

— “Donelaičio gimtadienio 
150 m sukaktis", -— prof. Bro
niaus Vaškelio paskaita, vyks 
gegužės 19 Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje, Chicagoje.

— Muz. Nijolė Bė’notienė, 
kuri vadovauja Toronte Sutarti
nei , organizuoja jaunučių cho
rą. Pradžioje choras padėtų gie
doti bažnyčioje “Sutartinei", bet 
vėliau prasilavintų ir kitų gies
mių bei dainų atlikime.

— Maldos kelionę į Madju- 
gorje, Jugoslavijoje, gegužės 22 
- 29 ruošia "Židinys”, lydės kun. 
dr K Trimakas, ten buvęs jau 
3 kartus, autorius ką tik atspau
sdintos knygos apie Medjugorje. 
Šiai kelionei jau yra užsiregistra
vusiųjų iš Los Angeles, Chica
gos, Bostono, New Yorko, To
ronto ir kt Prisidės lietuvių 
grupė iš Australijos. Dėl ke
lionės ir knygos teirautis: Kun. 
K. Trimakas, 2830 Denton Ct., 
VVestchester, IL 60154. Telef. 
312 562 - 8948 (vakare ir savait
galiais).



Putnamo seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONTe

liepos 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

liepos 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

Informacijai kreiptis:
Neringa, ICC - RT21, Putnam, CT 06260

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 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 į 
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 j vykia i. Sekime juos 
blaiviai stebėdami, paremda
mi jų žygius, kurie priartina 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Niekada nepamirškime, kad 
mūsų galutinis tikslas — Ne
priklausoma Lietuva!

Numeris, gatve ...................  -......—

Laivas “Festivale”, kurį administruoja Camival 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 į Eleną Matulionvtę, "61 - 36 56th Avė., Maspeth, N.Y. 11378. Tel. 
718 326 - 3398.

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

DEXTER PARK 
(H PHARMACY Ei ‘59’’ Wm- Anast&sl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER

296-4130

' ¥
Spauda yra pats svarbiau-1 

sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk įą savo auka!

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

J. Daumanto—Flghtersfor Freedom, kaina 10 dol.
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 Highland B|vd., Brooklyn, N.Y. 11207.

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

International Industries 
10401 South Roberts 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

INTERNAT1ONAL
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais**

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
8901 Maskva 1 nkt., Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d.

iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00
8902 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
8903 Maskva 1 nkt., Vilnius\9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d.

Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00
8904

8905

8906

8907

Maskva 1 nkt., Vilniuj7 ' onU0TA 3 nkt-> Viena 3 nkt., liepos 13-28 d.
Iš Čikagos: $2,496 1ŠPARD iš New 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

8908 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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles
f 1 Pinigines perlaidas
l IvAliSM j Čekių sąskaitas
\ y Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA 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, Richmond HIII, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



ELIZABETH, N.J.
Ilgaamžė parapietė

Siame mieste gyvenanti ir 
prie Sv. Petro ir Pauliaus lietu
vių parapijos priklausanti Ona 
Paukštienė kovo 25 sulaukė 90 
m. Šios ne taip jau dažnos sukak
ties proga jos seserėčios, brolė
nai ir draugai sukaktuvininkei 
suruošė pagerbimų Cedars res
torane, Elizabethe. Čia sukaktu
vininkė buvo pasveikinta gimi
nių ir draugų vardu, apdovanota 
gėlių korsažu. Jai palinkėta svei
kai sulaukti 100 metų. Sukaktu
vininkė yra geros sveikatos, su
gebanti viena vaikščioti, atlikti 
ruošos darbus ir turinti gerų at
mintį.

Sukaktuvininkės ilgas gyveni
mas nebuvo rožėm klotas. Ji 
gimė ir augo Lankoliškiuose Lie
tuvoje ir 1924 m. sukūrė šeimos 
židinį su Izidorium Paukščiu, su
silaukė sūnaus ir leido laimingas 
dienas ūkininkaudami savam 
ūky. Šeimos laimę aptemdė 
vienturčio sūnelio mirtis ir 
vėliau sovietinė okupacija. Antrų 
kartų artėjant Raudonajai armi
jai, su vyru pasitraukė į Vakarus 
ir kelerius metus praleido Vokie-

Sukaktuvininkė Ona Paukštienė

A.A. 
ANTANO REVENTO

pirmųjų mirties metinių proga šv. Mišios bus aukoja
mos gegužės 20, šeštadienį, 9 v.r. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Po mišų Cypress Hills kapinėse bus 
pašventintas paminklas.

Bronlė Reventienė ir 
šeima

A. A.
VINCUI STASIŪNUI 

mirus, jo žmoną — mano mylimą krikšto mamą p. 
Aldonę, giminaičius Birutę ir Jonę Mikalauskus ir vi
sus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Krikšto duktė Regina Leleivaitė 
Jadvyga Leleivienė 
ir Valentina Leleivaitė

A. A.
JANINAI MAURUKIENEI

mirus, jos vyrui Juozui Maurukui, jos dukroms Dalei 
Ir Danai su šeimomis, bei artimiesiems gilią užuojauta 
reiškia Ir kartu liūdi

Sofija Plekavičienė
ir šeima

A. A.
JANINAI MAURUKIENEI 

mirus, gilią užuojauta reiškiame jos vyrui Juozui, duk
rom Dalei Ir Danutei su šeimomis.

tijos tremtinių stovyklose. Iš čia 
1949 m„ atvyko į JAV ir apsigy
veno Brooklyne, N.Y. Vyrui Izi
doriui čia greitai mirus, našlės 
dienas leido dirbdama Broklyno 
fabrikuose, kol susilaukė pensi
jos amžiaus. Ieškodama rames
nio gyvenimo, persikėlė į Eliza- 
beth, N.J., kur ir dabar gyvena 
arčiau savų giminaičių, kurie 
dažnais apsilankymais pralinks
mina senatvės dienas.

K.J.

Parapijos piknikas — festiva
lis, rengiamas parapijos draugi
jų, bus birželio 11, sekmadienį. 
Draugijs prašo, kad parapiečiai 
laimėjimams paaukotų gyvų gė
lių, medžio drožinių ir kitokių 
dalykų, kurie tinka pikniko lai
mėjimam. Nepriimami nei dra
bužiai, nei baldai. Pageidaujama 
namie keptų pyragų. Gros dūdų 
orkestras.

Matthew Yatkauskas į kuni
gus įšventintas New Yorko kar
dinolo John O Connor gegužės 
13. Jis Elizabethe buvo vargoni
ninku nuo 1979 gruodžio mėn. 
iki 1982 metų vasaros. Parapija 
naująjį kunigų nuoširdžiai sveiki
na ir už jį meldžiasi.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 
kuopa, švęsdama 50 metų su
kaktį, parapijai paaukojo 650 
dol., o 100 dol. kuro reikalams. 
Parapijos vadovybė už aukų 
nuoširdžiai dėkoja.

Kun. Petras Zemeikis, para
pijos klebonas, išvyksta 10 dienų 
į Romą, kur gyvendamas Lietu
vių Šv. Kazimiero kolegijoje 
turės progos atlikti dvasinį atsi
naujinimų.

Lietuvos vyčių 52 kuopa spon- 
soruoja autobusų į Čestakavos 
Dievo Motinos šventovę, Doy- 
lestown, Pa., birželio 17, šešta
dienį. Autobusas išvyksta 8:30 
v.r., grįžta 4:30 v. popiet. Kaina 
17 dol. rezervacijos reikalais 
kontaktuoti Helen Karelis arba 
Isabel Keturvvitis.

Švitrai

TORONTO ŽAIDYNIŲ LAIMĖTOJAI
New Yorko Lietuvių Atletų mandai nebuvo lengvi, nes be-

Klubo krepšininkai pasiekė 
gražių laimėjimų gegužės 6-7, 
39-tose ŠALFASS Sąjungos žai
dynėse Toronte.

Vyrų “A” klasėje LAK nu
galėjo Hamiltono Kovą 106:96 
bei Toronto Aušrų 103:95 ir 
įspūdingose baigmės rung
tynėse ' įveikė Detroito Kovą 
104:103. LA Klubo pirmininko 
Prano Gvildžio žodžiais, baig
mės rungtynės buvo vienos iš 
geriausių kokias jis yra matęs 
ŠALFAS Sąjungos žaidynėse. 
Abiejų komandų žaidimas buvo 
beveik profesionalinio lygio.

Detroito Kovas šiemet buvo 
toks ^stiprus, kad vyrų “A” 
klastė pastatė net dvejas ko
mandas ir ne pirmoji, bet antroji 
išėjo į baigmę prieš New Yorką. 
Kiek Detroitas vyravo tolimais 
metimais, tiek New Yorkas at
sakė greičiu, tiksliomis pa
suolėmis ir ryžtinga kova prie 
lentų. Du Kovo žaidėjai — A. 
Račka ir Kennedy iš viso įmetė 
15-ka ilgų (tritaškių) metimų ir 
visa komanda buvo pasigėrėtino 
pajėgumo, bet New Yorko LAK 
taip pat buvo pilnam sąstate ir 
savo pusėje dar turėjo G. Shim- 
ko, neseniai perėjusi iš Neries į 
New Yorko klubų. Jo dalyvavi
mas labai daug prisidėjo prie 
New Yorko laimėjimo, bet ir kiti 
LAK žaidėjai puikiai pasirodė.

Ričardas Šimkus, įmetęs 34 
taškus, kaip ir visada buvo nepa
mainomas gynime bei puolime 
ir jo ranka paskutinėje rungtynių 
sekundėje buvo pasiekti paskuti
niai du taškai, nulėmę 104:103 
pergalę. New Yorko vyrų “A” ko
mandoje dar žaidė: S. Birutis, 
G. Mikalauskas, J. Milukas, C. 
Schaefer, M. Waitkus, J. Jan
kauskas, D. Marijošius ir trene
ris P. Tomey.

Vyrų “B” klasėje visus nuste
bino New Yorko komanda, tur
būt pirmą kartą žaidynėse laimė
jusi pirmos vietos medalius. 
Priešžaismyje jie nugalėjo De
troito Kovų ir Toronto Aušrą, o 
baigmės rate Clevelando Žaibą 
74-72 ir galutinėse rungtynėse 
Londono Taurą 71-67. Visi 
laimėjimai LAK vyrų “B” ko-

TEATRINES PASTANGOS
Arts Club teatras jau veikia 

šešerius metus ir yra pastatęs 30 
spektaklių, dalį ir lietuvių auto
rių, poetų, arba su lietuviais ak
toriais. Šį pavasarį teatras pa
statė dvi vieno veiksmo dramas. 
Abi parašytos Anna-Marie Bar- 
low — Ferryboat ir A Limb of 
Snotv. Autorė dalyvavo viename 
spektakly ir pagyrė abu pastaty
mus. Pastarosios dramos režisie
rius yra Juozas Daubėnas, dėstąs 
dramą Long Island Universite
te.

Susipažinkime su režisieriu
mi.

-o-
Esu gerai susipažinęs su Arts 

Club teatru ir jo darbuotojais. 
Tai tikrai profesionalų grupė, 
kuri man padarė didelį įspūdį. 
Kiek galiu aplankau jų spektak
lius. Šį pavasarį, teatro direkto
rius Arūnas Čiuberkis pakvietė 
mane režisuoti A Limb of Snotv. 
Sutikau, nes ta drama man pati
ko. Mėgstu režisuoti gerus akto
rius. Mokslo metai baigėsi ir 
turėjau daugiau laiko gerai atlikti 
šį mėgiamą darbą. Kiekviena iš 
dramų sudaro ryšį arba nesu
gebėjimas ryšio tarp vyro ir mo
ters. Abi dramos veidrodiškai 
skirtingos. Ferryboat mergina 
Amite (Kyle McMahan), opti
mistė jaunuolė, kurios gyveni
mas dar prieš akis, plaukiant per 
upę, mėgina savo idėjom įskie
pyti šaltą, savanaudišką egotistą 
Biff (Bobby C. King). Jai lyg ir 
nepasiseka. Žiūrovas paliekamas 
sukurti "asmenišką” dramos pa
baigą. Antram veikale pasirodo

veik kiekvienose rungtynėse jie 
turėjo pasivyti ir pralenkti savo 
priešininkus paskutinėse mi
nutėse. New Yorko vyrų “B ko
mandoje žaidė: Ričardas Kezys, 
T. Lora, V. Milukas, J. O Brien, 
V.Rich, M. Reventas, R. Wait- 
kus, B. VVaitkusirK. Winslow.

Jaunių “A” grupėj dalyvavo 
tiktai 3 komandos. Chicagos 
Nerį ir Detroito Kovą New Yor
ko LAK priešžaismyje buvo nu
galėję , bet baigmėje turėjo pa
siduoti Neriai 60:74 ir pasiten
kinti antros vietos laimėjimu. 
Komandoje žaidė: J. Jankaus
kas, V. Marijošius, D. Mari- 
jošius, T. Matusaitis, V. Milu
kas, J. O’Brien ir B. VVaitkus.

Reikia tikėtis, kad New Yorko 
LAK krepšininų laimėjimai To
ronte bus paskatinimas ir toliau 
vykdyti krepšinio programų, su
silaukiant prieauglio toli
mesnėms žaidynėms šiam krašte 
ir ateityje dalyvaujant Lietuvos 
sporto sąskrydžiuose. .Mg. Š.

CHICAGO]

Balzeko muziejuje kovo mėn. 
viduryje atsilankė visa “Žalgirio” 
jaunių futbolo rinktinė iš Lietu
vos su savo treneriais bei palydo
vais. Jauni vyrukai buvo nepa
prastai sužavėti čia laikomais 
istoriniais bei kultūriniais tur
tais, kurių daugelis nebuvo nie
kad matę. Juos labiausiai nuste
bino ir domino nepriklausomos 
Lietuvos kariška uniforma, me
daliai, ordinai, pašto ženklai, 
monetos ir banknotai. Daugelis 
jų nežinojo, kad nepriklausoma 
Lietuva turėjo savo kariuomenę 

- ir-jues- labai stebino muziejuje 
išstatyti 500 ir 1000 litų bankno
tai. Muziejaus vykdomasis di
rektorius Valentinas Ramonis vi
sus apvedžiojo po muziejų ir api
būdino eksponatus. Visi buvo 
apdovanoti knyga apie lietuvių 
sportą JAV-ėse. Rinktinės trene
ris Vytautas Jančiauskas visų var
du muziejui įteikė įdomių eks
ponatų apie rinktinės veiklų ir 
laimėjimus.

vyras Jim (Robert Ruffin) ir 
žmona Hannah (Camille Wie- 
dom), kurie Amerikos dykumo
se ieško aukso ir jau yra praėję 
kelerius metus “kryžiaus kelių” 
taip jų, mirtys dviejų kūdikių. 
Dramos pradžioje, porelė randa
si šaltame, apsnigtame namely
je, toli nuo civilizacijos. Bet čia 
dvelkia vidinė meilės šiluma. 
Tarp jų jaučiamas meilės ryšys. 
Nors, čia, vyras yra optimistas, 
“gambleris”, kuris galvoja, kad 
rytoj jau ras auksą, moteris rea
listiškai nusiteikus apie priartėji
mą prie civilizacijos, kad jos 
trečias kūdikis, kuris turi už 
dviejų mėnesių gimti, turėtų ge
resnes galimybes ateičiai.

Autorė mums nepasako kas 
pasidaro toliau jų gyvenimuose. 
Mes matome tik 40 minučių jų 
gyvenimo, bet manau, kad per 
tą trumpą laiką sugebėjau publi
kai perduoti tų charakterių 
bruožus. Juk ir mes kiekvienas 
kartais mėgstame išeiti į gyveni
mą su rizika, kad jį praturtinti ar 
pagerinti.

Baigiant, norėčiau padėkoti 
Arts Club teatro nariams už tokį 
mielą bendradarbiavimų. Linkiu 
jiems toliau geros sėkmės ir 
turėt vilties pasirodyt su lietu
višką poezija anglų kalboje Lie
tuvoje. Manau gal ir man ten 
teks nuvykti.

Paskutiniai šių dramų spek
takliai įvyks gegužės 19-20,8:30 
v. v. Aušros Vartų parapijos 
salėje, 570 Broome St., N.Y.C.

Dalia Bulvičiūtė

Vajus šalpos reikalams
Balfo 17-tojo sky riaus Bostone 

metinis aukų vajus baigtas. Balfo 
centrui į Chicagą pasiųsta 1,990 
dol. Tai 420 dolerių daugiau, 
negu ankstyvesniais metais. Į 
vajų įsijungė ne tik Bostono ir 
artimųjų apylinkių lietuviai, bet 
taip pat Cape Codo lietuvių da
lis.

Lietuviai festivalyje
Kasmet Natick mieste rengia

mi New England Folk Dance 
festivaliai, kuriuose visuomet 
dalyvauja Bostono lietuvių tauti
nių šokių sambūris. Kaip anks
čiau, taip ir šiemet lietuviai buvo 
to festivalio susidomėjimo cent
re. Festivalis vyko tris dienas — 
balandžio 21-23, šeštadienį jame 
šoko lietuvių vaikų grupė, o sek
madienį — pagrindinė grupė. 
Dideliu pasisekimu festivalyje 
veikė lietuviškų valgių stalas. Jis 
davė gražaus pelno.

Prakasta žemė paminklui
Prie Šv. Kazimiero lietuvių 

parapijos bažnyčios Brocktone 
numatyto pastaty ti žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo komi
tetas svasrtė gautus to paminklo 
projektus ir nutarė paminklų sta
tyti pagal Juozo Stašaičio paruoš
tų projektą. Balandžio 30 prakas
ta žemė to paminklo staty bai. Tai 
atliko vysk. Paulius Baltakis, ko
miteto garbės pirmininkas kle
bonas kun. Petras Šakalys, komi
teto pirmininkas Romualdas 
Bielkevičius ir adv. William Pri- 
bušauskas.

Pašventinta paminklinė lenta •V
Balandžio 30 popiet Švč. Sak

ramento koplyčioje Šv. Kryžiaus 
katedroje Bostone pašventinta 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties memoralinė lenta. Paš
ventinimų atliko vysk. Paulius 
Baltakis, dalyvaujant vietos ir 
apylinkės lietuvių kunigams bei 
pasauliečiams. Mišparų metu 
giesmėms vadovavo Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonas kun.

AKTORIAUS HENRIKO KAČINSKO PLOKŠTELĖ

Visi prisimename su kokia išraiška aktorius Hen
rikas Kačinskas skaitydavo ar deklamuodavo lietuvių 
autorių kūrybą. Geriausi jo skaitiniai ir yra suteikti ką 
tik pasirodžiusioje plokštelėje. Joje įskaityti šių auto
rių kūriniai: Maironio, Vinco Krėvės, B. Sruogos, K. 
Donelaičio, A. Miškinio, St. Santvara, Putino, Bem. 
Brazdžionio, J. Kėkšto, A. Baranausko, K. Binkio, H. 
Radausko, O. Milašiaus, K. Inčiūros. Plokštelės kaina 
10 dol. Persiuntimui pridėti 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207.
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Vincas Valkavičius iš Norvvoodo. 
Tuo baigtas Lietuvos krikšto 600 
m. sukakties minėjimo komite
to darljas. Komiteto pirmininku 
buvo Viktoras Kubilius iš West- 
vvoodo. Padengus visas minėji
mo išlaidas, evantualus likutis 
pagal ankstyvesnį komiteto pil
naties nutarimų perduodamas 
Lietuvių Religinei Šalpai New 
Yorke.

Lankėsi vysk. P. Baltakis
V y sk. Paulius Baltakis lankėsi 

balandžio 30 Brocktone ir Bosto
ne. Tų dienų prieš pietus Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje Brocktone jis aukojo 
mišias, pasakė anglų kalba pa
mokslų, iškeldamas šių dienų 
įvykius Lietuvoje, sutelkė su
tvirtinimo sakramentų. Po pa
maldų prakasė žemę prie bažny
čios numatytam statyti pamink
lui žuvusiems už Lietuvos lais
vę, o vėliau salėje po bažnyčia 
padarė platų ir įdomų pranešimą 
apie savo kelionę į Lietuvą, atsa
kinėjo į įvairius klausimus. Pa
maldų metu bažnyčia buvo pilna 
žmonių, kurių tarpe daug kita
taučių. Po pietų Šv. Kryžiaus ka
tedroje Bostone vysk. Paulius 
Baltakis pašventino Lietuvos 
krikšto 6(X) metų sukakties me- 
moralinę lentų ir išskrido atgal į 
Nevv Yorką.

Metinis susirinkimas
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

d-jos patalpose gegužės 6 įvyko 
Tautinės Sąjungos Bostono sky
riaus narių metinis susirinkimas. 
Jį pravedė dr. Algirdas Budrec- 
kis, sekretoriaujant Antanui Ja
nuškai. Susirinkime išklausyti 
pranešimai apie veiklą, pasida
linta mintimis įvairiais reikalais 
su centro pirmininku dr. Leonu 
Kriaučeliūnu, patvirtinta finan
sinė apyskaita, išrinkta nauja vaL* 
dyba ir kontrolės komisija. Susi
rinkime dalyvavo daug jaunosios 
kartos narių. Daugiausia iš jų su
daryta naujojo skyriaus valdyba. 
Kasmet skyrius skiria daug aukų 
įvairiems lietuviškiems reika
lams. Šiemet tai bus padaryta 
vėliau, kai valdyba paruoš ir su
sirinkimui pateiks tų aukų pa
skirstymo planų, atremtą į 
praėjusiais metais gautą skyriaus 
pelnų.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gegužės 19, penktadienio 
vakare, Sibiro kalinio ir tremti
nio Balio Gajausko sutikimas ir 
filmai iš Lietuvos apie paskuti
nius įvykius. Rengia LB NY apy
gardos valdyba, šeštadienį, ge
gužės 20 parengiamos patalpos 
Apreiškimo parapijos jubiliejui; 
gegužės 21, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos 75 metų ir klebo
no kun. Jono Pakalniškio 50 
metų kunigystės jubiliejai. Iškil
mingas banketas su menine pro
grama, kurią atliks Apreiškimo 
parapijos choras ir N.Y. tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis, vado
vaujamas Jadvygos Matulaitie
nės.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
pranciškonų provincijolas, pra
eitą savaitę lankėsi Brooklyno 
vienuolyne, taip pat tarnybos 
reikalais buvo išvykęs į Ohio, 
kur dalyvavo pranciškonų vie
nuolijos seminare.

LB NY apygardos valdyba 
posėdžiavo gegužės 10, trečia
dienį, Kultūros Židinio posėdžių 
kambaryje. Apžvelgta apygardos 
veikla, susipažinta su apygardos 
iždu, kurio pajamos paskutiniu " 
laiku smarkiai padidėjo. Dabar 
kasoje yra 2950 dol. Tarvydų pa
ramos fondui aukų gauta 2880 
dol. Plačiau pakalbėta apie Balio ( 
Gajausko viešnagę, kaip sureng
ti jo sutikimą, jo tolimesnių ke
lionių planą. Apkalbėta ir trijų 
jachtų atvykimas iš Klaipėdos ir 
jų sutikimas. Kalbėta ir apie 
birželio trėmimų minėjimą. Bir- . 
želio mėnuo pasidaro labai ap
krautas, tai minėjimas bus su
rengtas mėnesio gale. Rudenį 
LB apygardos valdyba surengs 
didelį koncertą, kurio programą 
atliks menininkai iš Lietuvos: so
listas Vaclovas Daunoras, akto
rius Algimantas Gražys, pianis
tas Bekionis. Atvykę į Ameriką, 
jie čia turės koncertų grandinę. 
LB New Yorko apygardai pirmi
ninkauja Vytautas Alksninis.

A. a. Vincui Stasiūnui mirus 
Floridoje, jo atminimui Kazi
mieras Bačauskas Tautos Fondui 
aukojo 25 dol. Už auką dėkoja 
Tautos Fondo administracija.

Armonika, populiarus lietu
viškų dainų ir lengvosios muzi
kos ansamblis iš Lietuvos atvyks
ta į Ameriką. New Yorke jų kon
certas bus birželio 18, sekma
dienį, Kultūros Židinyje.

KVIEČIAME J
MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

PA VASARIO BALIŲ
birželio 3 d., šeštadienj, 7 v.v. punktualiai
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd.,Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE
— abiturientų lilelstuvės
— TRYPTINIS, N.Y. tautinių šoklų grupė, vadovaujama
J. MATULAITIENĖS
— GINTARAS, orkestras Iš Chlcagos, vadovaujamas
V. PUODŽIŪNO

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

STALUS UŽSISAKYTI:
UJolė Čemausklenė 718 847 - 3498 
Aldona Marijoilenė 516 883 - 9350 
Vita Matuaaltlenė 201 994 -1229 
Giedrė Stankūnienė 203 661 - 2654

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

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

Janina Araškevičiūtė-Mauru- 
kienė, dantų gydytoja, gyvenusi 
prie Miami, Fla., mirė gegužės 
9 ankstų rytą, ilgai ir sunkiai sir
gusi. Nuliūdime liko vyras Juo
zas Maurukas, dukros Dalia ir 
Danutė su šeimomis, sesuo Fe
licija Dubauskienė, dabar gyve
nanti Putname senelių namuo
se, teta dr. Halina Montvilienė 
ir kiti giminės ir daug draugų. 
Velionė mokslus buvo baigusi 
Lietuvoje, Vytauto Didžiojo 
Universitgete, ilgai gyveno New 
Yorke, į Floridą išvyko prieš 14 
metų.

Dokumentiniai filmai iš Lie
tuvos bus rodomi gegužės 23, 
antradienį, 8 v.v. Jono Meko va
dovaujame Anthology Film Ar- 
chive, 30 2nd Avė., kampas 2nd 
Street. Fifmus apibūdins tarp
tautinis filmų laureatas Henri
kas Šablevičius, atvykęs mėne
siui iš Lietuvos. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Nelauk, kol atsiųs paragini
mą susimokėti prenumeratą. 
Pats tai atlik laiku ir dar pridėk 
auką lietuviškai spaudai palai
kyti.

DAIL. JULIUS VALIŪNAS PARODOJE

Prospect parke Brooklyne, kur 
Grand Armory aikštėje stovi me
morialinė arka civiliniam karui 
prisiminti (1861 - 1865), vyksta 
skulptūrų paroda, kurioje daly
vauja ir lietuvis dailininkas Ju
lius Valiūnas, dr. Kęstučio ir 
Elenos Valiūnų sūnus, be jo dar 
parodoje su savo skulptūromis 
dalyvauja Rene Pierre Allain, 
Carol Byard, Terr Niedzialek.

Paroda atidaryta balandžio 29 
ir tęsis iki birželio 17. Ją galima 
lankyti kiekvieną dieną nuo 11

NAUJA GALIMYBĖ GIMINĖMS 
LIETUVOJE NUPIRKTI 

AUTOMOBILIUS
Simas Velonskis, kuris dažnai 

važinėja į Lietuvą, neseniai pasi
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.

Kario žurnalas, kuris leidžia
mas New Yorko ramovėnų sky
riaus ir spausdinamas pranciško
nų spaustuvėje, gegužės 22 
minės savo amžiaus 70 metų su
kaktį. Sveikiname sukaktuvinin
ką, mūsų artimiausią kaimyną 
Kario žurnalą ir linkime kuo ge
riausios ateities. Apie Kario žur
nalą plačiau skaityk 4 puslapyje.

VASAROS STAŽAS
( (New Yorkas, 1988 gegužės 

12. LIC) Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa ir Lietuvių Informaci
jos Centras skelbia stažą studen
tui, norinčiam dirbti šią vasarą 
New Yorke.

Internas dirbs 10 savaičių Šal- 
pos-Centro Įstaigoj Brooklyne. 
Pareigos: padėti štabui pakuoti 
siuntinius į Lietuvą, išmokti 
rinkti ir rašyti profesionalias da
bartinę Lietuvą liečiančias žinias 
spaudai anglų ir lietuvių kalbo
mis, kataloguoti nuotraukas ir 
neoficialiąją spaudą iš Lietuvos 
bei atlikti kitus einamuosius dar
bus pagal vedėjų nuožiūrą.

Kandidatai į intemus turi būti 
bent 18 metų ir laisvai valdyti 
anglų kalbą. Būtų gerai jei 
turėtų mašiną, bet tai nebūtina.

Stažistui bus mokama $1750 
už 10 darbo savaičių, bus 
parūpintos gyvenimo patalpos. 
Pirmenybė bus duodama stu
dentams, turintiems nuovoką 
apie dabartinius Lietuvos įvy
kius.

Reziumė siųsti iki gegužės 25 
d. į Lithuanian Information 
Center, Attn. Gintė Damušytė, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207.

iki 4:30 v. popiet. Per vasarą arka 
uždaryta. Atidaroma rudenį, 
spalio 9 su skulptūrų paroda, ku
rios tema bus ‘ Metalo prasmė”.

Čia išstatytos skulptūros yra 
modernios, abstrakčios. Juliaus 
Valiūno skulptūra irgi moderni, 
padaryta iš automašinos plastiki
nio motoro dangčio, dažų, miš
rios technikos. Didumas aukščio 
64”, pločio 55”, storis 5”. 
Skulptūra pavadinta “It’s a Boy. 
It’s a Joke Pati paroda pavadin
ta bendru vardu — Karas, taika 
ir pergalė.

KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ 
IR PRANCIŠKONAI DĖKOJA

Gegužės 6 dieną Kultūros 
Židiniui išlaikyti rengtas koncer
tas buvo labai sėkmingas. J kon
certą atvyko daugiau kaip 400 
žmonių, kai kurie net iš tolimų 
vietovių. Tai parodė, kad Kul
tūros Židinio išlaikymas rūpi lie
tuvių visuomenei, ir kad meniški 
renginiai gali būti geras pajamų 
šaltinis, eigų jie vyks dažniau. 
Šio koncerto proga iš bilietų ir 
aukų susidarė svari suma Židinio 
labui.

Kultūros Židinio vadovybė ir 
pranciškonai nuoširdžiai dėkoja 
visiems atsilankiusiems į koncer
tą ir aukomis parėmusiems šį lie
tuvybės centrą. Ypač miela, kad 
salėje buvo gana daug jaunimo. 
Žinoma, didžiausia padėka pri
klauso pianistui William Smid
dy, be jokio atlyginimo atliku
siam sunkią bei išsamią muzi-

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

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

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

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS
Kaip žinome, gegužės 21, sek- kun. Jonas Pakalniškis su dauge- 

madienį, Apreiškimo parapijos liu apylinkės kunigų. Taip pat 
bažnyčioje vyks retos iškilmės — 
bus paminėta tos parapijos gyva
vimo 75 metų ir klebono kun- 
Jono Pakalniškio 50 metų sukak
tys — jubiliejai.

Iškilmingos jubiliejinės pa
maldos bus 11 vai. parapijos 
bažnyčioje. Mišias koncelebruo- 
ja sukaktuvininkas klebonas

BALIO GAJAUSKO 
SUTIKIMAS

Vienas iš didžiųjų kalinių, Si
biro tremtyje praleidęs 37 me
tus, atvyksta į New Yorką. Jis čia 
atvyksta gegužės 18, ketvirta
dienį, svečiuosis Aldonos ir Vy
tauto Katinų namuose Woodha- 
vene.

Gegužės 19, penktadienį, 
7:30 v.v. jo sutikimas įvyks Kul
tūros Židinyje. Jis pats kalbės 
apie savo pergyvenimus Sibiro 
kalėjimuose, lageriuose, jis taip 
pat atsakys ir į klausimus. Antro
je dalyje bus parodytos vaizda
juostės iš paskutiniųjų įvykių 
Lietuvoje, kaip tauta atbunda ir 
kaip pamažu, žingsnis po žings
nio žengia į išsilaisvinimą.

Vaizdajuostes rodo Daiva Ke- 
zienė. Po vaizdajuosčių bus va
karonė ir pašnekesiai. Visi asme
niškai galės susipažinti su mie
luoju mūsų svečiu.

Iš čia Balys Gajauskas vyksta 
į New Jersey, kur pranešimą pa
darys Patersone, gi gegužės 21, 
sekmadienį, jis kalbės jau Phila- 
delphijoje. (Žiūr. dedamą skel
bimą).

Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti ir asmeniškai susitikti 
su ilgamečiu Sibiro ^emtiniu, 
kaliniu ir jį paremti s: o auka.

Kennebunkporto pranciško
nų metinis piknikas šiemet bus 
liepos 2 d. Bus iškilmingos pa
maldos, kurių metu giedos 
Brocktono Sv. 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.

kinę programą. Jo skambinimas 
■buvo toks virtuoziškas ir jaus
mingas, kad publika su giliausiu 
dėmesiu išklausė dviejų valandų 
programą. Programos pabaigo il- 
.gais plojimais ir atsistojimu pa
gerbė geradarį pianistą.

Po koncerto visiems daly
viams buvo vaišės vynu, kava ir 
saldumynais. Vaišėmis rūpinosi 
Živilė Jurienė, kuriai įvairiais 
būdais talkino Petras ir Gražina 
Bartkai, Lionginas ir Dalia Vait
kevičiai, Dana ir Brunas Sneide- 
riai, Julė Petrėnienė ir vyr. 
Skautės — židinietės. Jiems vi
siems nuoširdžiausia padėka. 
Taip pat Kultūros Židinio vado
vybė dėkoja Marijai Žukauskie
nei, Jadvygai Vytuvienei, Malvi
nai Klivečkienei, Petrui ir Nijo
lei Baltrulioniams už pagalbą 
prie bilietų ir salėje.

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.

mišiose dalyvauja ir Brooklyno 
vyskupas Francis Mugavero ir 
lietuvių vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, kuris pasakys ir pa
mokslą, paliesdamas parapijos 
sukaktį ir kun. J. Pakalniškio gy
venimą bei darbus. Mišių metu vaujamas Jadvygos Matulai- 
giedos tos parapijos choras, va
dovaujamas muziko Viktoro Ra
lio.

Po pamaldų tuoj žmonės ren
kasi į Kultūros Židinį. Ten jau 
visos vietos užimtos. Svečių bus 
apie 450. Iškilmingo banketo 
pradžia 1:30 v. popiet.

ELIZABETH S. HYON 
DAINŲ REČITALYJE

Nedaug chorų ar dainos an
samblių galėtų pasigirti savo 
eilėse turėdami vieną kitą kita
tautį dainininką ar dainininkę, 
tuo labiau kilusius iš Oriento 
kraštų.

Apreiškimo parapijos bažnyti
nis choras gali didžiuotis savo 
eilėse turėdamas korėjiečių 
kilmės dainininkę-solistę sopra
ną Elizabeth S. Hyon. Ji jau vie
nuolikti metai ne tik chore gie
da, bet atlieka solo partijas. Sol. 
Elizabeth S. Hyon, praėjusių 
metų rudenį savo dainų koncertą 
Apreiškimo parapijos didžiojoje 
salėje atliko tik parapiečiams ir 
bendrai lietuvių publikai. Už 
koncertą jokio honoraro neėmė! 
Koncerto metu padainavo ir vie
ną lietuvišką liaudies dainą 
“Žiburėlis”, aranžuotą J. Stan
kūno.

Sol. E. S. Hyon artimiausias 
dainų rečitalis įvyks gegužės 27 
d., 8:30 vai. vak. Camegie Reci
tal Hali, N.Y. Ši salė, visame 
Camegie pastate padarius dide
lius pagerinimus ir remontus 
buvo pavadinta Weill Recital 
Hali. Jį yra didžiosios Camegie 
Hali kairėje pusėje, kampas 7 
Avė. ir 57 ST. Salė lengvai pasie
kiama požeminiais traukiniais ir 
autobusais.

Yra juokaujama, kad žmogus 
eidamas į koncertą, pasiklydo. 
Pasiklausęs kaip patekti į Came
gie Hali, gavo atsakymą: — 
Praktikuokis žmogau, praktikuo- 
kis! Tas, nors ir netiesioginiai, 
pasako kaip nelengva į panašias 
sales patekti.

Sol. Elizabeth Hyon irgi turė
jo nemažai dirbti, kad galėtų pa
sirodyti su savo laimėjimais. Ji 
dainavimą studijavo Mūnchene, 
Vakarų Vokietijoje, ir New Yor
ke.

Šio rečitalio metu sol. E. S. 

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

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

Pradžioje prel. Pranas Bulo 
vas, Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos klebonas Maspethe, pa
kalbės apie Apareišldmo papijos 
sukaktį, taip pat ir apie jubiliatą 
kun. Joną Pakalniškį.

Meninę programą atliks Ap
reiškimo parapijos choras, sce
noje pagiedodamas himnus ir 
vieną giesmę. Vadovauja Vikto
ras Ralys. New Yorko tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis, vado- 

tienės, taip pat scenoje pašoks 
keletą šokių. Po to prasidės iškil
mingi pietūs. Kavos metu bus 
sveikinimo kalbos.

Salė bus specialiai dekoruota 
šiom iškilmėm. Vaišes ruošia 
Jonas Beleckas, Winter Garden 
Tavem savininkas.

Solistė Elizabeth H. S. 
Hyon, daugelį metų daly
vaujanti Apreiškimo parapi
jos chore, surengusi eilę 
koncertų lietuvių salėse, 
gegužės 27, šeštadienį, 8:30 
vai. vak. koncertuos Carae- 
gie Recital (Weill) Hali. Pro
gramoje Schubert, Schu- 
mann, Handel, Mozart ir 
korėjiečių autorių kūriniai.

Hyon atliks šešias-Schubert dai
nas, tris — Schumann, tris 
korėjiečių, tris Handel ir dvi dai
nas Mozart. Jai akomponuos Pa
mela Gilmore*

Būtų gražu, kad Apreiškimo 
parapijos parapiečiai, o ypač 
choro nariai, gausiai atsilankytų 
į sol. Elizabeth S. Hyon dainų 
rečitalį. Tuo būtų išreikšta 
padėka ir pagarba solistei už jos 
ilgų metų talką, kiekvieną sek
madienį, giedant chore ir solo.

p. palys


