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N. J. dienraštis The Star-Led- 
ger balandžio 17 paskelbė, kad 
Vilniuj buvo surengta demon
stracija Tbilisi aukom pagerbti. 
Joj dalyvavo apie 30,000 žmonių 
su plakatais, smer
kiančiais sovietų armiją ir kruvi
ną komunistų sistemą. Policija 
nesikišo.

Apie 1000 Sov. S-gos šarvuotų 
autovežimių ir tankų su apie 500 
sunkvežimių lydimi malūnspar
nių, prasiveržė pro Afganistano 
partizanų užtvaras ir pasiekė Af
ganistano sostinę Kabulą su kari
niais ir gyventojų aprūpinimo 
reikmenim.

Prezidentas George Bush, 
norėdamas paskatinti Rytų Eu
ropos valstybių demokratėjimo 
procesus, pažadėjo Lenkijai eilę 
prekybos, investavimo ir pasko
lų lengvatų už Solidarumo unijos 
įteisinimą ir kitas demokratines 
reformas.

Tūkstančiai Kinijos studentų 
sostinės Beijing gatvėse surengė 
demonstracijas mirusiam .■ buv. 
komunistų partijos vadui Hu 
Yaobing pagerbti ir reikalavo de
mokratiškesnės vyriausybės ir 
teisės žinoti aukštų partijos ir vy
riausybės pareigūnų atlyginimų

ATEISTINĖS VALDŽIOS 
UOLUMAS

TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui M. Gorbačiovui.

- Nuorašai: Lietuvos Vyskupams, 
RRT įgaliotiniui P. Anilioniui, 
Alytaus m. LDT vykdomajam 
komitetui

Kunigo Antano Gražulio 
II-jo Alytaus katalikų 

parapijos vikaro

PAREIŠKIMAS

1987 m. spalio 6 d. Alytaus 
miesto LDT vyk. komiteto pir
mininko pavaduotojas A. Makš- 
tutis atėjęs į Alytaus II-jo klebo
niją, man perskaitė RRT įgalioti
nio P. Anilionio 1987 m. rugsėjo 
20 d. įspėjimą. Palikti įspėjimo 
nuorašą ar leisti nusirašyti 
įspėjimo tekstą A. Makštutis at
sisakė. Toks pareigūnų elgesys 
liudija, kad jie nėra įsitikinę iš
keltų kaltinimų pagrįstumu ir 
todėl nori, kad platesnis piliečių 
ratas nesusipažintų su tiksliu 
įspėjimo turiniu. Tokia oficialių 
ir neva viešai skelbiamų doku
mentų nuo visuomenės slėpimo 
taktika, įsigalėjusi praeityje, ne-

Tarptautinis Raudonasis
Kryžius apkaltino Izraelio polici
ją už beatodairinį šaudymą į gy-

kymo ir viešumo atmosfera.
P. Anilionio pasirašytame 

įspėjime aš esu kaltinamas, kad

rio, reikėtų bausti visus tikin
čiuosius, kurie užeina melstis į 
bažnyčią ne tose vietovėse, kur 
yra registruoti. Tada reikėtų prie 
bažnyčios durų pastatyti val
džios pareigūnus, kurie neįleistų 
į bažnyčią iš kitur atvykusių ti
kinčiųjų. Argi P. Anilionis jau 
tiek mažai teturi nuovokos, kad 
tokius absurdiškus kaltinimus 
kelia.

įspėjime esu kaltinamas, kad 
paskelbdamas rožančiaus mal
dos intenciją, raginau žmones 
netikėti tarybine propaganda. 
Tame ir dalykas, kad tarybinė 
propaganda užsiima ir ateizmo, 
t.y. bedievybės propaganda. Aš 
raginau tikinčiuosius melstis, 
kad nepasiduotume ateistinei 
propagandai, brangintume tikė
jimą, Negi gali kunigas ar tikin- - 
tysis melstis intencija, kad atei
stinei propagandai pasisektų 
išplėšti iš žmonių širdžių 
tikėjimą. Tokios maldos intenci
jos iš tikinčio žmogaus gali reika
lauti nebent nesveikos psichikos 
žmogus. Negi yra tarybinis įsta
tymas, draudžiantis tikintie
siems melstis, kad tikėjimas ne
gestų o plistų žmonių širdyse?

Nesuderinamas su krikščionių 
~ tikėjimo išpažinimo laisvė ir P. 

Anilionio reikalavimas, kad ti
kintieji nesimelstų už kalinius,

Kauno Sporto halėje ba
landžio 15-16 įvyko katalikių 
moterų labdarybės organizacijos 
“Caritas" steigiamasis suvažiavi
mas, praneša Lietuvių Informa
cijos Centras. Dviejų dienų su
važiavime dalyvavo maždaug 
4,000 žmonių, jų tarpe 1,300 de
legatų.

Suvažiavimas pradėtas šešta
dienį 8 vai. ryto mišiomis Šv. 
Antano bažnyčioje. Koncelebra- 
vo kardinolas Vincentas Sladke
vičius, vyskupas Vladas Miche- 
levičius ir vyskupas Paulius Bal
takis. Pamokslą pasakė kun. Si
gitas Tamkevičius.

Po mišių prasidėjo suvažiavi
mo programa Sporto halėje. 
Žodį tarė kard. Sladkevičius, 
vysk. Baltakis ir vyriausybės at
stovas Justas Paleckis. Pirmas 
posėdis skirtas šeimos klausi
mams. Gydytoja Emilija Mont
vilienė kalbėjo apie šiandieninės 
šeimos negeroves. Liudvika Po
ciūnienė nagrinėjo temą: “Mote
ris: motina šeimoje”, o dr. Ona 
Keturkienė — “Žmogaus ruoši
mas šeimai”.

Antram posėdyje aptarti žmo
gaus auklėjimo klausimai. Jadvy
ga Stanelytė kalbėjo apie Caritas 
nuostatą šiais klausimais. Prof. 
Meilė Lukšienė referavo tema: 
“Tautos mokykla ir dorovės klau
simai”, Aušra Karaliūtė — “Šių 
dienų jaunimo problemos Cari
tas šviesoje”. Šeimos bei 
auklėjimo klausimais buvo 
priimtos rezoliucijos. Jose pasi
sakoma dėl Lietuvos Konstituci
jos pataisų ir dėl tautinės mokyk
los.

ypač kunigus, net nekeliant 
klausimo, teisingai ar neteisingai 
nuteisti kaliniai. Evangelijoje 
jiems parodytas gerumas ir 
meilė prilyginama pačiam Kri
stui parodytam gerumui (žiūr. 
Mt. 25, 45). Pirmajame amžiuje 
krikščionių persekiojimo metu, 
suėmus apaštalus, visa Bažnyčia 
viešai meldėsi (žiūr. Ap. D. 
12,5). Negi P. Anilionio ginami 
įstatymai būtų žiauresni nei pir
mųjų amžių krikščionių perse
kiotojų išleisti įstatymai.

Įspėjime įrašytos frazės “kvie
tė” tikinčiuosius išlaisvinti “Lie
tuvą iš nekrikštytų rankų” iš viso 
nebuvo mano paskelbtojo rožan
čiaus maldos intencijoje. Tai 
ateistinės valdžios atsiųstų į 
bažnyčią šnipų fantazijos vaisius.

Netiesa, kad po atgailos pro
cesijos giedojau buržuazinės 
Lietuvos himną. Jį užtraukė ir 
giedojo tikinčioji liaudis. Tame 
himne — žymaus lietuvių rašy
tojo V. Kudirkos “Tautiškoje 
giesmėje” nėra jokio antitarybiš- 
kšmo, nes jis sukurtas praėjusio 
šimtmečio pabaigoje kai dar nie
kur nebuvo tarybų valdžios. Kad 
jaone nėra nieko antitarybinio 
liudija ir tas faktas, kad 1944-50 
metais šis himnas buvo oficialus kun. ^Tamkevičius nagrinėjo

v temą “Parapija ir Caritas”, o mo-
(nukelta j 2 psl.) kytoja Bernadeta Mališkaitė —

Po pietų vyko posėdis skirtas 
tautos bendrijos atkūrimo klau
simams. Caritas dvasios vadas

Mokytojo vaidmuo tautos atgi
mimo laikotarpyje”.

Sekmadienio ryte prieš mišias 
delegatės išsirinko valdybą bei 
tarybą. Tarybai vadovaus Albina 
Pajarskaitė.

Po mišių Kauno arkikatedro
je, kurias aukojo kard. Sladke
vičius, suvažiavimas tęsėsi Spor
to halėje. Posėdyje apie vargo 
mažinimą pranešimus skaitė Ol- 
ga Kazlienė (“Žmogaus vargo 
šaknys”) ir Albina Pajarskaitė 
(“šių dienų vargo mažinimas 
Caritas Lietuvoje”). Buvo priim
tos rezoliucijos dėl Gruzijos ne
laimių ir dėl lietuvių kareivių, 
tarnaujančių už Lietuvos ribų. 
Pastaroji rezoliucija reikalavo, 
kad kareiviai galėtų atlikti tarny
bą Lietuvoje. Buvo pasisakyta, 
kad kol toks reikalavimas nebus 
patenkintas, Caritas narės rems 
kareivius, tarnaujančius už Lie
tuvos ribų.

Caritas suvažiavime dalyvavo 
įvairūs vyriausybės atstovai. 
Svečių tarpe buvo Sąjūdžio Sei
mo tarybos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, iš neformalių 
grupių suvažiavimu sveikino 
Krikščionys demokratai, Helsin
kio grupė ir ateitininkai. Taipogi 
dalyvavo svečiai iš užsienio: 
vysk. Baltakis, Katalikių moterų 
atstovės Apolonija Sereikytė ir 
Albina Lipčienė. Buvo ir svečių 
iš Estijos, Latvijos ir Ukrainos, 
kurie nori savo respublikose 
steigti Caritas sambūrius.

Caritas tarybos pirmininkė Al
bina Pajarskaitė LIC paaiškino 
apie Caritas sambūrio įsisteigi- 
mą Lietuvoje bei numatytą veik
lą. Pernai metų rugpjūčio 26 aš- 
tuonių moterų iniciatyvinė gru
pė pradėjo organizuoti Caritas 
grupes^ '

Pasak Pajarskaitės, kai kuriuo
se rajonuose yra išsivysčiusi gana

ventojus Nahalin miestely, kur 
buvo nušalti 5 palestiniečiai.

Vengrija paskyrė komisiją 
Vengrijos sukilimo meto min. 
pirmininko Imre Nagy, kurį 
Sov. S-ga kartu su kitais sukilimo 
vadais pakorė, bylai peržiūrėti.

Sov. S-gos užs,. reik, ministe- 
ris Ševardnadze nuvykęs į Gru
ziją, ten vykusių riaušių priežas
čių ištirti, pareiškė, kad ten be 
reikalo buvo nužudyta 19 žmo
nių. Gruzijos partijos vadas 
Dzhumber Patiashvili buvo pri
verstas atsistatydinti, o iš polit- 
biuro buvo atleisti min. pirmi
ninkas Zurab A. Chkheidze ir 
prezidentas Otari Y. Cherke- 
ziya. ■

Sovietinių Estijos ir Latvijos 
respublikų sostinių gyventojus 
nustebino jų gatvėse pasirodę 
sovietų tankai ir šarvuoti auto- 
vežimiai balandžio 11. Tuo pat 
metu dideli skaičiai sovietų karių 
pasipylė Uzbekistano sostinės 
Taškento gatvėm, kur tuo metu 
posėdžiavo susirinkę tautiniai 
vęikėjai.

Rumunijos prezidefitas Nico- 
lae Ceausescu paskelbė, kad Ru
munija yra grąžinusi užsieniui 11 
bil. dol. skolą. Per eilę metų dra
koniškom priemonėm sustabdy- 
damas beveik visą importą ir di
dindamas maisto eksportą jis 
telkė šiam reikalui pinigus.

Izraelio okupuoto Vakarų Jor
dano kranto palestiniečiai, atsi
liepdami į min. pirm-ko Yitzhak 
Shamir pasiūlytą atstovų rinki
mų planą, pareikalavo, kad rin
kimai būtų prižiūrimi tarptau
tinės komisijos ir kad dalis Izrae
lio karių turėtų būti atitraukta iš 
šios teritorijos.

Gruzijos laikraštis Molodioi 
Gruzii buvo paskelbęs sovietų 
karių per riaušes užmuštų mote
rų eilę fotografijų, bet atvažiavęs 
tankas su kariais sunaikino to 
laikraščio numerį. Tik redakto
riui pasiskundus, partijos centro 
komitetas leido tą numerį pakar
totinai išspausdinti ir platinti.

1987 m. rugsėjo 13 d., atvykęs į 
Šiluvos baziliką, pasakiau antita
rybinio pobūdžio pamokslą. Esą 
pamokslo metu raginęs netikėti 
tarybinės propagandos teisingu
mu, aukštinęs nuteistus valsty
binius nusikaltėlius — kunigus 
Alf. Svarinską, S. Tamkevičių ir 
J. K. Matulionį, kvietęs tikin
čiuosius išlaisvinti “Lietuvą iš 
nekrikštytų rankų”. Po pamoks
lo giedojęs buržuazinės Lietuvos 
himną. Tuo esą pažeidęs LTSR 
Konstitucijos 50 str., draudžian
tį kurstyti nesantaiką ryšium su 
religiniais kultais, ir Religinių 
susivienijimų nuostatus, riboja
nčius dvasininkų veiklą ta religi
ne bendruomene, kuriai aptar
nauti RRT įstaiga yra juos užre
gistravusi.

Į šiuos kaltinimus štai ką turiu 
atsakyti. 1987 m. rugsėjo 13 d. 
į visos Lietuvos katalikų šven
tovę atvykau pasimelsti kaip pri
vatus maldininkas. Tą dieną jo
kių specifiškai kunigiškų apeigų 
neatlikinėjau. Po Sumos dalyva
vau pamaldžios liaudies atgailos 
procesijoje — kalbant Rožančių, 
keliais ėjome apie baziliką.

Šiluvoje jokio pamokslo nesa
kiau, tik kaip įprasta, pradedant 
kalbėti rožančių, garsiai paskel
biau, kokia intencija melsimės 
— t. y. atgailos intencija už mūsų 
tautiečių padarytas nuodėmes, 
jungiant savo maldą su ta pačia 
intencija kalėjimuose kalinamų 
kunigų sudedama auka. Kiek 
žinau, nėra nei Bažnyčios, nei 
valstybės įstatyno, draudžiančio 
tikintiesiems bažnyčioje ar šven
toriuje garsiai melstis, taip pat 
nėra įstatymo, draudžiančio eili
niam tikinčiajam pasauliečiui 
bendros maldos pradžioje pa
skelbti už ką melsimės.

Taigi, aš, atlikęs tai, ką gali 
atlikti tikintysis pasaulietis, esu 
kaltinamas, kad atlikinėjau dva
sininko pareigas ne toje 
bažnyčioje, kur esu registruotas. 
Jeigu esu baudžiamas už tokį 
"nusikaltimą”, tai tada, nuosek
liai laikantis P. Anilionio požiū-

Kredito Unijos Kasos metiniame susirinkime. Prezidiume sėdi iš k. Vytautas Alksninis, 
Kasos prezidentas prof. R. Vaičaitis, Kasos reikalų vedėjas Gintas Žemaitaitis ir sekretorė 
Diana Terciano. Nuotr. P. Juknio

plati veikla. Marijampolės sky
riuje jau veikia visos Caritas sek
cijos. Šeimos sekcija rūpinasi 
jaunų šeimų globa, pradėjo ruoš
ti jaunavedžius šeimos gyveni
mui per paskaitėles. Skaito pa
skaitas ir žmogaus auklėjimo 
sekcijoj. Auklėjimo temą ypatin
gai svarsto jaunimo grupėse. 
Marijampolėje išvystytas darbas 
globojant našlaičius ir senelius. 
Auklėjimo darbe reiškiasi Pa
nevėžio Caritas grupė, kuri yra 
įkūrusi pedagoginę mokyklą.

Caritas eilėse pirmauja sene
lių globa. Anot Pajarskaitės, 
narės išrūpino, kad senelių na
muose būtų laikomos Mišios 
sekmadieniais. Tose Mišiose da
lyvauja ir jaunimas su giesmė
mis. Tokią veiklą yra išvystę 
Utenoje bei Šiauliuose.

Kaune ir Vilniuje susidarė Ca
ritas grupės beveik prie kiekvie
nos parapijos. Pajarskaitė teigė, 
kad į Caritas įsijungia inteligen
tai.

LIETUVIŲ RELIGINĖ ŠALPA 
LAUKIA VISOKERIOPOS TALKOS

Dėkodami Dievui už Marijos 
metuose Lietuvai suteiktas gau
sias malones, vis dėl to žinome 
kad kova dar toli gražų nelaimė
ta. Anaiptol durims truputį pra
sivėrus, Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa susilaukia daugiau 
prašymų negu anksčiau. Pavyz
džiui, valdžia leidžia Lietuvos 
episkopatui leisti žurnalą, Kata
likų pasaulis. Tačiau tam tikrą 
dalį spausdinimo technologijos 
ir popieriaus teks parūpinti iš 
čia. Trūksta gydymo priemonių, 
vaistų. Lietuva ištroškusi spau
dos, religinės ir kitos literatūros.

Tais ir panašiais reikalais jau 
28-eri metai rūpinasi Lietuvių 
Katalikų Religinė Šalpa. Šiuo 
metu Romoje studijuoja trys lie
tuviai klierikai iš Suvalkų tri
kampio, kurių išlaikymas me
tams kainuoja $25,000. Reli
ginės Šalpos ilgametė subsidija

Vatikano lietuviškom radijo pro
gramom pernai kainavo daugiau 
kaip $10,000. Nelaukdama per
sitvarkymo, Religinė Šalpa jau 
eilę metų Lietuvai kasmet sutei
kia vidutiniškai $100,000 kon
krečios paramos. Ateinančiais 
metais ta suma turės būti dvigu
ba.

Apie vėliausius įvykius Lietu
voje efektingai informuoja lietu
višką bei kitą spaudą, radiją Lie
tuvių Informacijos Centras. Ta- 
svarbi pagalba Lietuvai šįmet 
kainavo Religinei Šalpai $400,000. 
Visi tie darbai pernai privertė 
Religinę Šalpą praplėsti senas, 
ankštas patalpas New Yorke, kas 
kainavo $175,000.

Visa tai sudarė Religinei Šal
pai nepaprastai didelį deficitą. 
RELIGINEI ŠALPAI BEI JOS 
LIETUVIŲ INFORMACIJOS

CENTRUI SKUBIAI REIKIA 
^STIPRIOS PARAMOS. Nors 
Religinė Šalpa sugeba sutelkti 
lėšų iš kitų šaltinių (Pernai pra
vedė apie 75 rinkliavas kita
taučių parapijose ir šimet iš vie
no amerikiečių fondo pažadėta 
$25,000), tačiau Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos užnugariu 
lieka susipratęs lietuvis. Todėl 
labiau negu bent kada, Religinė 
Šalpa prašo kiekvieno dirbančio 
asmens bent $100 aukos, galimai 
per parapijos rinkliavą Religinei 
Šalpai, o kur tokios nėra, tiesiog 
paštu Religinei Šalpai. Aukos at
skaitomos nuo federalinių moke
sčių.

Visiems už bent kokią auką 
dėkoja atgimstanti Lietuva. Už 
geradarius kasdieną aukojamos 
šv. Mišios.

Telaimina Jus Dievas'
Vysk. Paulius Baltakis. O. F. M.

(Lietuvių Katalikų Religinės

Caritas rūpi įsigyti savo spau
dos organą ir gauti juridinį statu
są. Anot Pajarskaitės, Caritas 
žada netrukus pristatyti pareiš
kimą LTSR Ministrų tarybai dėl 
juridinio asmens statuso ir turi di
delių vilčių, kad atsakymas bus 
teigiamas: “Kadangi tiek prieš 
suvažiavimo ruošimą, tiek suva
žiavimo metu, mes jutome iš 
visų žmonių labai didelį pritari
mą. Taip pat jautėme ir vyriau
sybės pritarimą nors neatvyko 
Partijos sekretorius Brazauskas, 
bet atsiuntė mums malonų svei
kinimą”.

įsigijus juridinį statusą, Cari
tas galėtų steigti įstaigas. Pasak 
Pajarskaitės, Caritas norėtų 
steigti privačias mokyklas, ko
operatinius darželius, globos na
mus.

(LIC)

Šalpos adresas: Lithuanian 
CathoBc Rehįioas Aid, 351 High
land Blvd., Brooklyn, NX. 
11207-1922.Tel.718647- 2434)

f



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniuje balandžio 22 įvyko 
demonstracijos už Gruziją. Va
kare 20,000 žmonių su žva
kutėmis ir fakelais ėjo Lenino 
prospektu katedros link. 8 v. v. 
katedroje buvo pamaldos už 
Gruzijos laisvės kovotojus, kurie 
žuvo nuo sovietinių tankų, mal
šinant Gruzijos laisvės demonst
racijas.

— Baisųjį birželį, birželio 14, 
iškilmingai paminės ir okupuo
toje Lietuvoje, apie tai pranešė 
Sąjūdžio vadovas Vytautas 
Landsbergis.

— Mokslinė konferencija šau
kiama balandžio 26 - 28 Kaune. 
Konfe: rencijos tema “Tautinė 
aukštosios Lietuvos mokyklos 
koncepcija”. Bus nagrinėjama ir

Savaitės 
įvykiai

Kongresas patvirtino Nika
ragvos partizanų humanitarinei 
paramai iki 1990 m. vasario 49.7 
mil. dol.

Sov. S-gos armijos dienraštis 
Kraznaja Zvezda pradėjo skelbti 
buv. Vietnamno karo meto kari
nių patarėjų Vietname atsimini
mus, iš kurių paaišld, kad jie ne 
tik patarinėjo, bet ir patys akty
viai dalyvavo kovose su JAV karo 
lėktuvais.

Izraelis skelbiasi suteikiąs 
visų religijų šventovėm ir tikin
tiesiem atlikinėti religines parei
gas, bet paskutiniu metu ėmėsi 
priemonių varžyti islamo išpaži
nėjam jų ypač gerbiamos Al Aksa 
mečetės senojoj Jeruzalėj lanky
mą.

Sov. S-ga pradėjo reguliuoti 
cukraus pardavimą net ir Mask
voje.

Atstovų rūmų etikos komite
tas vienbalsiai apkaltino rūmų 
pirm-ką Jim Wright sąmokslavi- 
mu išvengti Atstovų rūmų tai
syklių, reguliuojančių atstovų 
uždarbius, nuostatus.

Pagal Valst. Departamento 
duomenis per 1987 m. buvo į- 
kurdinta Japonijoj 579, Britani
joj 813, Vakarų Vokietijoj 8231 
ir JAV 69,921 pabėgėlių, o visam 
pasauly tuo metu jų buvo 13 mi
lijonų.

Sov. S-ga, savo gyventojų rei
kalavimam patenkinti už 8 bil. 
dol. užpirko užsieny kasdieninio 
vartojimo prekių, kaip skutimosi 
peiliukų, skalbimo miltelių, mo
teriškos avalynės ir jų intymios 
aprangos reikmenų ir kt.

Libane jau kuris laikas vyksta 
artilerijos ir raketų dvikova tarp 
Irako remiamos krikščionių ir Si
rijos remiamu kairiųjų ir maho
metonų milicijų. Vieno apšaudy
mo metu sviedinys pataikė į 
Ispanijos ambasadą ir užmušė 
ambasadorių Pedro Manuel de 
Aristegui.

Detalė iš Vilniaus universiteto ansamblio koncerto New Yorke. Nuotr. V. Maželio

Kauno Vytauto Didžiojo Univer- 
sitetefatkūrimas ir kitos aukštųjų 
mokyklų problemos. Pakviesti 
mokslininkai ir iš užsienio. Atsi
liepė iš jų 50. Manoma, kad at
vyks apie 20. Daugiausia moksli
ninkų laukiama iš Amerikos.

— Jonas ir Aušra Jurašai ba
landžio 20 atvyko į Vilnių. Jiem 
vizą, buvo išduota tik pusę dienos 
prieš lėktuvui išskrendant. Auš
ra dirba Laisvos Europos radijo 
lietuviškame skyriuje Mūnche- 
ne, gi režisierius Jonas Jurašas 
neseniai lankėsi Amerikoje, čia 
pastatė “Idiotą” Texas ir Provi- 
dence, R. I. Iš Vilniaus vyksta į 
Kauną, kur anksčiau jis buvo tea
tro vadovas ir vyriausias režisie
rius. Dar ir dabar tebeeina jo pa
statytos veikalas “Šventežerė”. 
Vilniaus radijas balandžio 22 pa
darė pasikalbėjimą su juo, kai jis 
lankė Sąjūdžio seimo posėdžius.

— Poeto Henriko Nagio 
eilėraščius skaitė aktorius Lai
monas Noreikis balandžio 23 Vil
niaus radijo laidoje.

— Dail. Antanas Gustaitis, il
gametis Vilniaus dailės akademi
jos profesorius, mirė balandžio 
21 Vilniuje. Apie tai pranešė Vil
niaus radijas balandžio 22 vaka
re.

— Berniukų choras “Ąžuoliu
kas” vasario mėnesį gastroliavo

Sov. S-gos gyventoju tarpe 
auga nepasitenkinimas, kad vy
riausybė išleidžia milžiniškas pi
nigų sumas prestižinei erdvės 
programai vykdyti, o gyventojai 
turi kęsti įvairių reikmenų nuo
latinį trūkumą. Taupydama pini
gus, vyriausybė nutarė nebe
siųsti į erdvėj skriejančią labora
toriją astronautų ir palikti ją, ku
riam laikui be įgulos.

Urugvajaus gyventojai balsa
vimu pasisakė už amnestijos su
teikimą armijai, kuri buvo kalti
nama padarius įvairių nusikalti
mų prieš žmogaus teises jos ko
vos su kairiaisiais Tupamaro par
tizanais metu.

Sov. S-ga įsivedė progresyvi
nius pajamų mokesčius darbi
ninkam, tarnautojam ir priva
liem prekybininkam, uždi^ban- 
tiem per mėn. 1500 rb. Šie mo
kesčiai pagal uždarbio dydį galės 
siekti net iki 50 proc. uždarbio.

Vengrijos komunistų partijos 
centro komitetas pašalino iš po- 
litbiuro pagrindinį partijos ideo
logą ir 3 kitus konservatyvius na
rius.

Britanijos Sheffield mieste 
per vykusias futbolo rungtynes 
besiveržianti publika negyvai 
sumindė 93 žiūrovus, o kitus 153 
sužeidė.

Moscow News paskelbė, kad 
žinomas filmų skriptų kūrėjas 
Gali Riabov atradęs Sverdlovske 
1918 m. ten sušaudytos Rusijos 
caro Nikalojaus Romanovo ir jo 
šeimos lavonų liekanas.

Prancūzijoje ir Vakarų Vokietijo
je. Prancūzijoje choras dalyvavo 
penktajame Nantes miesto vaikų 
ir jaunimo chorų festivalyje, ku
riame dalyvavo chorai iš 35 kraš
tų. Kaip rašo Tiesa “dvi pirmą
sias vietas laimėjo "Ąžuoliukas” 
ir “Čekoslovakijos choras”. Cho
ras iš viso davė 16 koncertų, 
įskaitant ir vieną pasirodymą Va
sario 16 gimnazijoje, kuris suta
po su tautinės šventės minėji
mu.

— Antano-Rimanto Šakalio 
grafikos paroda atidaryta Vil
niaus dailės fondo salėje. Joje iš
statyta 40 grafikos darbų A. Ša
kalys studijavo grafiką Lietuvos 
dailės institute, vėliau kinema
tografijos institute, kur įgijo kino 
dailininko specialybę. Ši jo paro
da yra penktoji individuali paro
da. Dailininkas Šakalys šiuo 
metu kuria knygų iliustracijas, 
suvenyrus ir ekslibrisus. Ypatin
gai pažymėtini jo sukurti 17 
amžiaus Lietuvos miestų vaizdai.

— Monte Carlo baletas vasa
rio 18 pradėjo savo gastroles Vil
niuje, operos ir baleto teatre. 
Svečiai parodė D. Balanchine 
“Sūnų paklydėlį”, “Paryžiaus 
linksmybes”, Bumovilie "Nea
polį” ir kitus veikalus. Pirmąjį 
spektaklį stebėjo atvykusi baleto 
globėja, Monaco princesė Karo
lina.

— Lietuvos TSR dailininkų 
suvažiavimas įvyko Vilniuje 
kovo 12, kuriame buvo pakeisti 
dailininkų sąjungos įstatai. Nau
jieji įstatai skelbia, kad sąjunga 
yra savanoriška, nepriklausoma 
kūrybinė organizacija., Be to, su
važiavimas priėmė rezoliuciją, 
smerkiančią 1939 - 41 metų 
TSRS su Vokietija aneksines su
tartis ir protokolus.

— “Poringė” — taip vadinasi 
Vilniaus pedagoginio instituto 
etnografinis ansamblis, veikiąs, 
jau penkiolika metų, -sutelkus- 
būrį būsimų mokytojų puosefeĮF 
lietuviškas dainas ir- papročiu^' 
Nuo pat įsikūrimo dienos ansarm Aukomis remkime Lietuvos, 
bliui vadovauja docentė Marija laisvinimą!
Baltrėnienė.

. . . . x ■■■ Kadangi, kaip jau anksčiauIs Lietuvių Katalikų minėta, maldos intencijos pa- 
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Lietuvos TSR himnas. Tuo metu 
P. Anilionis dirbo Joniškėlio raj. 
vyk. k-to pirmininku ir tikriau
siai žinojo, koks tuomet buvo 
LTSR valstybinis himnas, o jei 
primįršo, tai prieš rašydamas 
įspėjimą galėjo pažvelgti į Lietu
viškąją Tarybinę Enciklopediją 
(12 t., Vilnius 44 psl.). To būtų 
užteke, norint išvengti nemalo
nių perlenkimų kai Stalino laiku 
LTSR valstybinio himno giedoji
mas laikomas antitarybiniu nusi
kaltimu.

P. Anilionio įspėjime rašoma, 
kad Šiluvos bažnyčioje kalbėjęs 
be Raseinių vyk. k-to leidimo. Iš 
tikrųjų gi Religinių susivieniji
mų nuostatai reikalauja pranešti, 
o ne gauti leidimą.

— Kretingoje atidarytas nau
jas viešbutis “Mėguva”. Jis yra 
keturių aukštų ir prie jo.bus ati
darytos stalo teniso bei biliardo 
žaidimo patalpos, kavinė, mote
rų kirpykla ir video aparatų nuo
mavimo centras.

— Vietoj anksčiau rengiamų*  
Spaudos švenčių, šiemet pirmą 
kartą bus organizuojamos žurna
listų joninės. Ateinančiais me
tais bus teikiamos V. Kudirkos 
ir J. Paleckio vardo premijos, ku
rių laureatai bus paskelbti per 
žurnalistų jonines.

— Varėnos profesinės techni
kos mokyklos dėstytojas A. Juš
kevičius, pasižymėjęs medžio 
drožiniais, yra daugelio parodų 
dalyvis ir tini įsteigęs savo studi
ją, kurią lanko technikos moky
tos mokiniai.

— Gintaro Abariaus vadovau
jamas džazo kvartetas sėkmingai 
gastroliavo Ispanijoje. Koncer
tuose kvartetas grojo ne tik pa
saulinės muzikos mūrinius, bet 
taip pat ir Abariaus kūrinius. 
Kvartetas koncertavo Bilbao, 
Barcelonos ir Madrido miestuo-

— “Lituanicos” fabrikas Kau
ne yra įsteigęs darbininkų pre
miją, kuri skiriama už praėjusių 
metų literatūros kūrinį, ryškiau
siai pavaizdavusį Lietuvos moks
lo meno ar visuoimenės veikė
jo asmenį. Šiemet “Lituanicos” 
darbininkai vieningai nubalsavo 
skirti šią premiją rašytojui Juliui 
Būtėnui, kuris 1937 m. parašė 
knygą Vincas Kudirka. Praėjus 
52 metams, ta knyga pakartoti
nai išleista, vėl pasirodė aktuali. 
Rašytojas Julius Būtėnas, priim
damas premiją, papasakojo kaip 
jis Kaune rinko medžiagą šiai 
knygai ir bendravo su Vinco Ku
dirkos giminėmis. Premijos įtei
kimo iškilmėse dalyvavo ir parti
jos vadai.
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'VALDAS c. DUOBA, lietuvi*  advokatė*.  357 Larkflekf Ro 
Jorthporth, N.Y. 11731. TeL 516 368-3740jNamų telefonas 
dk Išimtinai*  atvejai*  516 757-2671. Naw Yajko ofisas Lito 
86-01114th St, Richmond HHj, N,Y 11418: Tel. 71.8 441 •

8HALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P*way  St), Wobdhavsn, N.Y. <1421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 • 2?44.

BUYŪS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nėw- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Ava J, telef. 344 - 6172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beac^ Hjl, 
33706. 813 360 - 5577. KENHELD WOODLAWN FUNERAL 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707. 813 345-93M. WCX>PLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Fla. 33707. 81^ 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠK) Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių, apdteu- 
įdl'mai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — 0HLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gardan Tavam. 
4883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LITHUANIAN COOKERY 
ln Engllsh, 316 pages, prie© 10 dol.

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

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

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

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

0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilu*,  Jr. 70 Curtia St, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 

vai. ryto WNWK106.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.
---------------------------------------------------------------------------------------- J. . < ------------

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad.
6 - 7 vai. vak. Iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Direkt, 234 Sųnitt 
pr.f Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

veiksmas, tai tuo labiau jam ne
reikalingas rajono valdžios leidi
mas.

Kai dėl Raseinių rajono val
džios, tai savo fanatiška ateis
tine elgsena ji jau seniai nuteikia 
tikinčiuosius prieš save ir val
džios, proteguojamus ateistus. 
Pvz., 1986 m., vieną savaitę 
prieš didžiuosius atlaidus Šilu
voje, buvo uždrausta klebonui 
mons. Grauslio pakviestam pa
mokslininkui, Eržvilko klebonui 
P. Meiliui, sakyti tuose atlaiduo
se pamokslus, šiais metais taip 
pat pasielgia su kitu atlaidams 
pakviestu pamokslininku — La
zdijų dekanu V. Jalinsku. Atei
stai gali pasikviesti ateistinei pa
skaitai skaityti gabų, įdomų lek
torių, o tikintiesiems Šiluvoje 
teleidžiama klausytis tik 
nespėjusių per savaitę pasiruošti 
aplinkinių kaimų parapijų kuni
gų pamosklų. Argi tai suderina
ma su tikinčiųjų ir ateistų lygia
teisiškumo principu, įrašytų 
TSRS ir LTSR Konstitucijose?

Ar tokie valdžios pareigūnų 
ateistinio uolumo ekscesai gali 
sustiprinti tikinčiųjų pasitikėji
mą tarybinės valdžios garantuo
jama sąžinės laisve? RRT įgalio
tinis P. Anilionis, vietoj mėginęs 
šalinti tokio pobūdžio ekscesus, 
įspėjimais, tokiais kaip man at
siųstais, juos skatina ir palaiko. 
Negi persitvarkymas taip ir nepa
lies RRT įgaliotinio P. Anilionio 
įstaigos darbo stiliaus?

Prašau Jus, Generalini Sekre
toriau, nurodykite RRT įgalioti
niui P. Anilioniui, kad atšauktų 
nepagrįstą įspėjimą ir kad toliau 
stengtųsi švelninti įtampą, atsi
radusią tarp tikinčios Lietuvos 
liaudies ir ateizmą propaguojan
čių tarybinės valdžios pa
reigūnų.

1987.X. 10

Vardas,

Numeris, gatvė

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE SV. JONO KAPINIU

66-S6WST. MIDDLE VII.l.ACF.. Ųt EENS. X.Y 
l’IIONES (71X1 326 - 12X2 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

- . Miestas, valstija, Zlp

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

r



Mėnuo Marijos garbei •
Lietuviai mėgsta gegužines 

pamaldas, skirtas Marijos garbei. 
Vyresnieji gerai prisimena, kaip 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
Kauno Įgulos bažnyčioje vakare 
vykdavo gegužinės pamaldos. 
Giedodavo puikiausias choras, 
solistai, kunigas su gražiu balsu, 
kun. St. Yla pasakydavo jautrų 
ir gražų pamokslų. Įgulos 
bažnyčia būdavo pilnutėlė.

• Ir mažose bažnytėlėse gegu
žės vakarais buvo šventiška paki
li, nuotaika, kai ten būdavo gie
damos giesmės Marijos garbei. 
Tąs pats ir kaimuose, kur nors 
prie kryžiaus ar namuose prie 
papuošto Marijos paveikslo. Su 
bundančia gamta gegužės mėne
sį didėja ir žmonių pamaldumas 
į Marijų, ir meilė, ir prisirišimas. 
Lietuva vadinama Marijos že
mė. Ta meilė Marijai ir labiausiai 
reiškiasi gegužės mėnesį, gi kai 
ateina ruduo, spalis yra rožan
čiaus mėnuo.

Tad savaime darosi įdomu, 
kaip šios pamaldos atsirado, ko
kią jų,, kilmė?

Atsakymo reikia ieškoti Ry
tuose, kur Marijai buvo paauko
tas ištisas mėnuo. Jau V amž. 
Mažosios Azijos koptai ištisų 
mėnesį, vadinamų Kiache (gruo- 
dį), kririą g^ntos^ilgįu
|ka mūsų gegužės mėnesiui, 
'-buvo paskyrę Marijos garbei. Sa

koma, kad šių pamaldžių prakti
kų yra įvedęs šv. Kirilas Aleksan- 
drietis. Vėlesniais amžiais bizan- 

4 tijos imperijos graikai ypatingai 
*; Marijų garbindavo rugpjūčio 

mėn., nes jame buvo svarbiausia
■ Dangun Ėmimo šventė.

.Vakaruose paskirdami gegu- 
žės mėnesį Marijos garbei, jų 

i? pastatė prieš pavasario šventę — 
v Florų, kuri Romos imperijoje 
J ’ buvo švenčiama nuo balandžio 
•T 13 iki gegužės 3.
L* * Gi Ispanijos karalius Alfonsas 

X (1239 -1284) išryškino idėjų, 

Juk čia apimta beveik visa Lie- 
*> tuva. Kokia tai galybė, sutelkta 
i į vieno asmens rankas.

Prašyme ji pasisako esanti 
Vinco Kudirkos sužadėtinė.

u Rašo, kad ji gerai žino apie jo 
ligų. Prašo paleisti iš kalėjimo, 

t kuris jam neša greitesnę mirtį.
Prašymas parašytas 1895 metų 

a liepos 21 d.
£ Kalėjime Vincas Kudirka 

sėdėjo neilgai, tik pusantros sa- 
; vaitės.
h

Tėvo planas

i Kad Vincas neišėjo į kunigus, 
f tėvą labai pyko ir niršo. Dabar
• Vincas1 buvo ligonis, jam reikėjo 
t pagalbos. Tėvas jau buvo atlyžęs

ir nėrėjo, kad sūnus gyventų ra
miai, kaip ir visi inteligentai dak
tarai, kad užmirštų visokius laik
raščius, lietuviškų veiklų. Tėvas

* sudarė planų, kaip tai padaryti.
1 Jis pas save į pietus pasikvietė

kad Marija būtų garbinama ge
gužės mėnesį. Vokietijoje palai
mintasis Henrikas Seuse, miręs 
1365, didysis vokiečių mistikas 
ir Marijos garbintojas,\ gegužės 
mėnesį rinkdavęs gėles, jomis 
puošdavęs Marijos paveikslus, 
altorius ir kalbėdavęs specialias 
maldas.

Italijoje 1676 Fiesole domi
ninkonų noviciate buvo įsiparei
gota ypatingu būdu garbinti Ma
rijų gegužės mėnesį. Sis pamal
dumas plito ir po visų Italijų. Bet 
tas pamaldumas dar neturėjo 
formos, kiekviena vieta darė sa
vaip. Italų jėzuitas A. Dionisi 
1725 išleido knygelę, kurioje 
buvo surinktos įvairios šio pa
maldumo pratybos ir apibend
rintos, sudaryta tam tikra siste
ma. Jis jau nusakė, kaip atlikti 
šias gegužines pamaldas. Kny
gelė plačiai sklido ir turėjo di
delės įtakos gegužinių pamaldų 
susiformavimui. Kitas jėzuitas 
1785 išleido knygelę ir su laišku 
išsiuntinėjo visiems Italijos vys
kupams. Laiške jis prašė gegu
žės mėnesį įvesti pamaldas Ma
rijos garbei. Tas pats autorius 
1803 gegužines pamaldas įvedė 
Romos jėzuitų kolegijoje. Iš ten 
pamaldos paplito visoje Romoje, 
fš RčrrioŠ^persikelė į Prancūziją, 
Ispanijų, Belgijų, Sveicarijų, nuo 

‘1840 visoje Austrijoje ir Vokiet?- 
joje. Popiežius Pijus VII 1814 
metais gegužinių pamaldų prak
tikų aprobavo visai Bažnyčiai, o 
1822 suteikė atlaidus, Janiuos 
padaugino . popiežius Pijus IX 
1850. Nuo to laiko visaffie kata' 
likų pasaulyje gegužės mėnesį 
laikomos specialios pamaldos 
^Marijos garbei. '

Lietuvoje gegužinis pamaldu
mas įvestas palygint gana vėlai. 
Pamaldas įvedė Seinų vyskupi-

... . . .. (nukelta į 4 psl.)

(Ką tik gauta laikraščio iškar
pa iš okupuotos Lietuvos, Jona
vos rajono. Ten vietinėje spau
doje prisimenamos baisiosios 
dienos, sprogus “Azoto" trąšų 
fabriko amoniako cisternai ir 
užsidegus nitrofoskos sandė
liams. Čia tą straipsnį ir per
spausdiname .)

-o-
Mes, jonaviečiai, per daugelį 

metų įpratome prie pat miesto, 
tarsi pasakų slibinas ugnimi ir 
dūmais alsuojančio, “Azoto” ga
mybinio susivienijimo. Pripra
tom, nors jis ne kartų ir ne du 
“šiepė savo nasrus”: būta sprogi
mų, išpylimų, nutekėjimų. Pri
pratom ir prie to. Iki tol, kol kaip 
sakoma vienas kartas nemelavo.

Praėjusio pirmadienio rytas 
nieko blogo lyg ir nežadėjo; ėjom 
į darbus, ramiai plušėjom. Staiga 
miestų kaip žaibas apskrie
jo žinia: sprogo “Azotas”LTik 
vėliau pasigirdo oficialūs pra
nešimai, kad sprogo ir apvirto 
viena iš 10 tūkstančių tonų talpos 
šimtaprocentinio amoniako ci
sternų, kad labai pavojingas la
kus skystis pliūptelėjo ant Jona
vos žemės, švininiu debesiu slin
ko tolyn. Po to dar viena šiurpi 
žinia: užsidegė nitrofos
kos cechas ir produkcija pri
krauti sandėliai.

Visa tai tapo aišku vėliau. O 
kol kas bene pirmieji šiurpios ne
laimės padarinius išvydo Cent
rinės ligoninės medikai, ligoniai. 
Iš priėmimo į skyrius ėjo, arba 
buvo vedami, vežami kojas ap
degę, paskubom apibintuoti vy

Miami moterų choras “Banga”. Elena Jonušienė prisega gėlę choro vadovei Danutei 
Liaugminienei. Nutr. J. Garlos

KODĖL BĖGOME IŠ SAVO NAMŲ?
rai. Jie ėjo nesigėdydami savo 
nuogumo, o akyse kaupėsi vyriš
kai šykščios sunkiai pakeliamo 
skausmo ašaros. Ir tik tada su
pratom: įvyko nepataisoma!

Per radijų skambėjo optimis
tiški balsai, kad miestui negręsia 
joks pavojus. Tam antrino ir si
noptikai. Girdi, vėjas neš praga
ro dūmus tik nuo miesto. Ir nie
kur kitur!

O vidurnaktį miestas pasken
do nuodingose miglose... Važi
nėjo garsiakalbiais aprūpintos 
mašinos. Tačiau garsiakalbiai 
plyšojo mašinoms važiuojant, 
todėl vieni namai girdėjo pra
nešimo pradžių, kiti—pabaigos 
nuotrupas. Ne vienas tų sumaiš
ties valandų pagalvojo: o kur 
mūsų išgirtoji civilinė gynyba? 
Kur tie cheminio pavojaus signa
lai, kurie ne kartų kaukė per mo
komuosius užsiėmimus? Kitų- 
dien mačiau, kaip prie miesto 
priartėjo kariškių. Pagarbiu at
stumu sustojo, visiems išdalino 
dujokaukes... su tvarkingais in
dividualios apsaugos ryšulėliais 
vaikščiojo ir milicininkai. O kur 
dujokaukės mirtingajam miesto 
gyventojui? Kas jas matė? Nai
viai skambėjo patarimai rišti ant 
burnos šlapius marlės raiščius. 
Pamėginus taip daryti, ir sku
bant eiti, tuoj pat pritrūksti kva
po ir... dar giliau į plaučius įtrau
ki troškių dujų porcijų. Degino 
veidų, peršėjo akys, ugnimi svi
lino krūtinę.

Tų pirmadienio vidurnakty 
mieste žviegė “Žigulių” padan
gos, į surinkimo vietas skubėjo 
autobusai. Žmonės gelbėjosi 
nuo mirtinos bėdos. Į Užusalius 
kraustėsi ir ligoninė. Medikai 
plušėjo išsijuosę, tačiau sumaiš
ties neišvengsi. Įstrigo atmintin 
sunkesnių ligonių beviltišku
mas, kai negalios ištikti žmonės 
gulėjo neštuvuose lauke ant laip
tų, o pro juos vis ėjo, bėgo, 
skubėjo... Kliuvo ir gimdymo 
skyriaus pacientams. Nesavu 
balsu klykė kūdikiai, pirmukart 
įtraukdami apnuodytų miesto 
orų... visa tai reikėjo matyti, kad 
suprastum nelaimės dydį ir. tra
gizmų.

Nejučiom, tarsi gumulai 
gerklėje, kilo ir kilo klausimai: 
kodėl taip įvyko? Už kokias 
nuodėmes jonaviečiams ir aplin
kinių rajonų žmonėms tokie iš
bandymai? Kai buvo rašomos 
šios eilutės, avarijos priežastys 
dar buvo neaiškios, todėl 
nespėliokim. Tikim, kad prie
žastys bus surastos, o kaltininkai 
nubausti. O gal iki kito karto? 
Tačiau ar nuo to bus lengviau 
nukentėjusiems, nežinios išvar
gintiems žmonėms? O kas gyve- 
niman sugrųžins “Sojuzprom- 
montažo” tresto Lietuvos mon
tavimo valdybos suvirintojų Va
lerijų Ergarių, šaltkalvį Sergejų 
Tichonovų, Ivanų Tichonenko? 
Kas sumažinąs širdgėlų, žuvu

siųjų šeimoms iš “Azoto” susi
vienijimo elektriko Vladimiro 
Savino ir Rimanto Venckaus? Iš 
Chemikos statybos tresto — 
elektriko Alfonso Gudavičiaus? 
Likviduojant avarijų sunkiai 
susižeidė ir ligoninėje mirė gais
rininkas Henrikas Norkevičius.

Nestokojo ir optimistinių gai
dų. Štai žaliūkai ant suolelio 
mieste prieš mikrofonų įro
dinėjo, kad jie niekur neišsikėlė, 
nekreipia dėmesio į savo sveika
tų. Sėdi sau mieste ant suolelio 
ir tiek... O gal jie dorai nežinojo 
apie pavojų? Juk ir labai aukštas 
Sojuzazoto valdininkas nusiš

nekėjo apie nekenksmingus... 
nuodingus debesis!

Manome, kad didžiausi šios 
tragedijos kaltininkai yra tie, ku
rie būdami toli toli nuo mūsų 
kažkada buvusių pasakiškai 
gražių vietų, tirštai apgyventa
me krašte, sugalvojo statyti žiau
rų chemijos gigantų. Kalčiausi ir 
tie, kurie Respublikoje išraitė 
nuolankaus sutikimo parašus. 
Ne, mes neturime omenyje tuo
metinės vietinės valdžios, o tuo 
labiau vietinių gyventojų, Jų pa
prasčiausiai niekas nepasi
klausė. Jiems tik paliko teisę 
didžiuotis “aukštais kaminais”, 
“šauniai rūkstančiais dūmais” ir 
“trųšų krūvomis”, kurios iki šiol 
taip netaupiai buvo vartojamos.

Tik po tokių nelaimių pradedi 
giliau suvokti, kodėl užsieniečiai 
taip nori pirkti mūsų trųšas — 
nenori rizikuoti savo sveikatos, 
savo žmonėmis! O mes pasi- 
didžiuojam, kad perka, kad 
ruošiasi mokėti valiutų, nors jos 
mums lieka tik apverktina dalis. 
Valiuta.... su sųvoka mūsuose 
tarsi burtažodis, nors iš esmės,, 
tai paprasčiausi pinigai. Žinoma, 
už juos šį tų galima nusipirkti. 
Kad ir įvairiausių dzinguliukų, 
kurių per didžiausias loterijas ir 
skirstymus gaudavo kai kurie 
“Azoto” susivienijimo žmonės. 
Niekučių, kurių visame civili
zuotame pasaulyje gali nusipirk
ti gal net už kiekvieno kampo...

Nejaugi vėl rašysim apie ma
sinį heroizmų, o kukliai nutylėsi— 
me pagrindinę priežastį — ne
vietoje pastatytų chemijos monst
rų?

..Sudegė nitrofoskos cechas, 
supleškėjo jo sandėliai ir trąšų 
atsargos. Statysim vėl naujų? Vėl

(nukelta į 4 psl.)
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rusų apskrities viršininkų ir apsk
rities gydytojų Chlabinskį, len
kų, kuris gerai kalbėjo lietuviš
kai.

Pats tėvas Vincų iš kalėjimo 
parsivežė namo. Sutartų dienų 
atvyko ir svečiai, pasirengę viso
kiom priemonėm atkalbėti Vincų

- nuo tos- veiklos. Pietų metu ir 
įvyko ąštrus Vinco susikirtimas 
su svečiais ir su tėvu. Štai kaip 
tų scepų aprašo Julius Butėnas 
V. Kudirkos biografijoje, kuri 
buvo išleista Kaune 1937 m.

“Pietų metu Chlabinskis, tėvo 
Kudirkos paprašytas, ėmė jį kal
binti:

— Tai jau atbaigei savo vargų? 
Toks buvai gražus vyras, o dabar 
į kų pavirtai?

Vincas tylėjo.
— Susimislijai nei šį, nei tų, 

Dirbi kažin kokius darbus ir pas
kui patenki į kalėjimų, pats inte
ligentas, kartu su žemais žmo

nėmis, su žulikais, vagimis.
Tėvas taip pat įsiterpė:
— Kunigu būt nenorėjai, likai 

daktaru ir vis bėdoje.
Vincas vis nieko nesakė. Pie

tus pavalgius Chlabinskis tęsė 
toliau savo įtikinėjimus. Vincas 
vaikščiojo po pirkių ir tylėjo. Pa
skui, matyt, netekęs kantrybės, 
trenkė kumščiu į stalų:

— Išgamos Lietuvos! Gaila, 
kad Lietuvos žemelė nešioja, kai 
jos duonelę valgot. Nenorit pa
tys to švento darbo dirbti ir ki
tiems trukdot!

Chlebinskis, pavadintas išga
ma, karčiai nusijuokė:

— Nesikarščiuok, Vincai, nes 
tuoj vėl veš į kalėjimų...

— Ne, jau dabar ne taip veš, 
— lyg atsidusdamas apytyliai pa
sakė: —dabar jau mane su lova 
veš.

— Na, gerai, Vincai, tu toks 
vertingas žmogus, tu galėtum ki
taip žmonėms gera padaryti; 
argi tau smagu tenai, kur visokių 
gyvenimo atmatų vieta.

Vincas, atsistojęs priešais 
apskrities ponus, prisidėjo prie 
krūtinės rankų ir jaudindamasis 
graudingu balsu tarė:

— O kaip smagu, o kaip gera, 
tik gaila, kad to darbo aš ten ne
galiu dirbti.

Kai apskritie?; viršininkas, tik 
iš kalbos tono supratęs, kad 
Chlebinskiui nesiseka per
kalbėti Vincų Kudirkų, ėmė 

rūpintis išvažiuoti. Chlebinskis 
pridūrė:

— Iš tikrųjų šitas mūsų žygis 
be tikslo — nepaliausi.

Vincas atsakė:
— Jokios nėra jėgos, kuri su

laikytų mane nuo to darbo, tiktai 
bene kas surištų rankas...

— Oi Vincai, kų tu gali 
prieš tokių galybę, vabalėli 
žemės. Šitokie karaliai, šitokie 
ginklai, jėga — kaip musę tave 
sutrins.

Vincas, barškindamas pirštais 
į stalų, tarė:

— Ateis laikas, tiesos žodis ka
ralius nuo sosto nuvers, jų 
karūnas sumins po kojų. Lietuva 
žydės!

Vincas Kudirka tęsė toliau:
— Nebus šitaip, kaip dabar, 

nebuš tokios nelygybės. Kam 
tau dvaras reikalingas0 — 
kreipėsi į Chlebinskį, kuris buvo 
nevedęs, o buvo įsigijęs dvarų ir 
šiaip turtingai gyveno. — Dakta
ras esi, — kokiuos kambariuos 
tavo dvare moterys vaikus gim
do? Kaip augina? Kaip gyvačiu
kai nuogi po šaltas grindis šliau
žioja. Ateis laikas, dvarai bus iš
dalyti tiems, kurie patys juos 
dirbs... tu dar to sulauksi!

— Na, jeigu tu, Vincai, šitaip- 
kalbi, pranašas esi, ateinančius 
daiktus gali įspėti, tai aš su tavim 
negaliu kalbėti.

— Kur jūs pinigus dedat? — 
tęsė Vfpcas. — Į Paryžių išvežat 

pinigus. Lietuvų skriaudžiat!
Svečiams išėjus, Vincas kalbė

jo pas jį kambarin atėjusiai pa
motei:

— Matot, kų padarėt. Aš tokių 
žmonių gatvėje sutikti nenoriu, 
o mane parsivežėt pavargusį ir 
pasamdėt šunis, kad mane išlo
tų’-

Šis epizodas rodo, kaip Kudir
ka tvirtai gynė savo pozicijas, 
savo teisę eiti kartų pasirinktu 
keliu. Įsikarščiavęs jis pranašiš
kai skelbė, kad Lietuva žydės. 
Čia Kudirka buvo tikrai pra
našas. Tas minimas dr. Chle
binskis, 20 metų ilgiau gyvenęs 
negu Kudirka, pats įsitikino. Per 
Pirmų pasaulinį karų buvo pasi
traukęs į Rusijų. Po karo grįžo į 
Lietuvų ir apsigyveno Vilkaviš
kyje ir savo akimis matė besike
liančių Lietuvų. Labai jaudinosi, 
prisimindamas V. Kudirkų ir jo 
-žodžius.

Kitų dienų, po dramatiško pa
sikalbėjimo su tėvo užkviestais 
svečiais, Kudirka ramino ver
kiančių sesutę Jonieškų.kuri 
būkštavo dėl brolio ateities:

— Žinai, tu dar jaunutė, aš 
tau išpasakoti negaliu, tik kelis 
žodžius pasakysiu; tu jų neuž
miršk. Ateis tokie laikai kad mas
koliaus čia nebus, bus Lietuva, 
bus lietuviški maskoliai (karei
viai. Red.) Kaip dabar nueini į 
kromelį ko nusipirkti, tai viršuj 
parašyta rusiškai, o paskui bus 

lietuviškai. Tai tada suprasi, ko
kius aš darbus dirbau. Dabar 
maldaknyges draudžia, o tada 
galėsi laisvai, rūtų šakelę įsidė- 
jus, neštis rankoj.

Eilėraščiai Valerijai

į Naumiesty atsikėlė gyventi 
ir Valerija ir visu nuoširdumu 
rūpinosi sergančių Vincu. Iš 
kalėjimo išėjęs Vincas parašė 
eilėraštį ir jai dedikavo. Iš visos 
Kudirkos poezijos tai vienas eilė
raštis, kur kalbama apie kilnių 
meilę ir aukų.

Prisiminkime eilėrašti:

VALERIJAI
Kada mane ištiko likimas 

graudulingas.
Kada dvasią prislėgė nelaimių 

klampynė.
Rankas buvau nuleidęs... Ta

rei man: Tėvynė
Žiūri j tave, kelkis — tu jai 

reikalingas!

Kada tyčiojos iš manęs svietas 
nedėkingas

Ir, manęs nesupratęs, man 
Širdį sumynė. 

Rengiausi prakeikti viską...
Nuo to mane gynė 

Prisiminims tavo: Da tu drau
gijai skolingas!

(Bus daugiau)



16-OJI dailės paroda
bendrindamas, vaizduodamas

Dailininkai iš Lietuvos
Šioje parodoje buvo net 27 

dailininkai iš Lietuvos. Kaip 
minėjome, jų darbai buvo su
rinkti iš privačių kolekcijų. 
Didžiausią kolekciją turi Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Tai grafikos rinkinys. Kadaise 
prieš kokia 10 metų, jie buvo 
vežiojami po lietuviškas koloni
jas ir išstatyti parodose. Dabar 
pateko į saugias rankas, kur jie 
bus rūpestingai globojami.

Dailininkai daugumoje mum 
nežinomi arba mažai žinomi, nes 
nebuvo progų sekti jų kūrybą, 
arčiau su jais susipažinti. Ir jų 
aptarimas jau nebus toks išsa
mus, kaip mūsų apylinkės daili
ninkų, kuriuos gerai pažįstame. 
Jie dirba įvairiom technikom, 
pergyvena keitimąsi — iš reali
zmo eina į modernizmą, į naujus 
modernius stilius. Vis labiau įsi
gali surealistinės nuotaikos ir 
simbolizmas. Techniškai jie ge
rai paruošti, moka tvarkytis su 
savo medžiaga ir vaizduojama 
tema.

Susipažinkime su jais.

Jonas Čeponis, tapytojas. Iš
statyti du jo tapybos darbai: Ga- 
veikėnų apylinkės Aukštaitijoje 
ir Sodyba Aukštaitijoje.

Jis yra gimęs 1926 kovo 2 Ga- 
veikėnų kaime, Švenčionių ap
skrityje. Vilniaus dailės institutą 
baigė 1951, studijavo tapybą pas 
A. Gudaitį, Parodose dalyvauja 
nuo 1957 m. A. Guidaitis buvo 
geras mokytojas ir savo studen
tam yra padaręs gana didelės įta
kos, daugel baigę jo klasę tapė 
kaip Gudaitis. Jis tapo labai so
driai, tiesiog mirguliuoja spalvų 
turtingumu, laisvu teptuko 
brūkšniū. Čeponiui Jis nepadarė 
įtakos. Čeponis susiformavo Sa
vitą braižą. Jis tapo formas api-

KODĖL BĖGOME
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paklusime Maskvos pareigūnų 
diktatui forsuoti amoniakinio 
vandens gamybą? Nejaugi vėl 
seksime pasakėles apie trąšų ga
mybos nekenksmingumą, sau
gumą, patikimumą?

Išgarsėjom. Visame pasauly
je. Tačiau ar tokios šlovės mums 
reikia? Jau ir taip, vos ištarus 
Jonavos vardą, daugumos akyse 
iškyla nuodingų dūmų stulpai. O 
kas bus dabar? Ir skaudžiausia, 
kad be kaltės kaltinami čia gyve
nantys ir dirbantys. O ar nuo 
mūsų daug priklausė? Ir ar mes

tik tapomų daiktų siluetus, visą 
objektą padengdamas viena 
spalva. Pavyzdžiui, kai jis tapo 
medį, tai nėra jokių šakų, lapų, 
šešėlių, yra tik bendras medžio 
siluetas, sįluetinė linija. Ją dar 
pastiprina, apveda tamsiai mėly
nų, tamsiai rudu, o kartais net 
ir juodu dažu. Mėgsta įvesti 
saulę. Ją stipriai padidina ir nu
tapo raudonai.

Jo paveikslai kartais atrodo 
kaip plakatai, bet visumoje 
jaukūs, ypač gražiai nutapė Vil
niaus miesto vaizdus.

Petras Ilgūnas — grafikas, 
gimęs 1931 m. Kaune, Vilniaus 
dailės institutą baigė 1958 m., 
nuo 1961 m. mokytojauja Vil
niaus vidurinėje mokykloje. Yra 
sukūręs spavotų lino raižinių cik
lą — Istoriniai Lietuvos pamink
lai, taip pat sukūrė grafinių pei- 
sažų, ekslibrių, knygos viršelių. 
Mėgsta pajūrio temas. Šioje pa
rodoje buvo išstatytas medžio 
raižinys — Laivai, tinklai.

Jis turi savitą braižą, linijos or
namentuojamos, lyg būtų jos 
virbalais numegztos.

Amerikoje jis turi brolį Stasį 
Ilgūną, mum gerai pažįstamą 
teatro darbuotoją — grimerį. Jis 
gyvena Rochester, N.Y. Prieš 
kokią 10 ar 15 metų Petras ap
lankė savo brolį Amerikoje.

A. Jonaitis, grafikas, vienas iš 
jauniausių, dirba litografijos 
technika. Jo kūrinys Gedimino 
sapnas — pilnas smulkių detalių, 
kompozicija komplikuota, labai 
stropiai atlikta.

Eduardas Jurėnas — grafi
kas. Parodoje buvo vienas jo dar
bas — Kompozitoriaus Antano 
Rekašiaus portretas, medžio 
raižinys. Sukomponuotas drą
siai, dominuoja juodi plėniai, 
kurie suteikia kūriniui drama
tinės nuotaikos.

Jis gimė 1924 gegužės 6 Pluda- 
kų kaime, Kupiškio valsčiuje. 
Panevėžio apskrityje. Vilniaus 
dailės institutą baigė 1949 ir liko 
ten kaip grafikos dėstytojas. 
Daugiausia apipavidalina knygas 
ir jas iliustruoja. Išleido knygą 
Pradedančiam grafikui.

Vincas Kisarauskas mum šiek 
tiek pažįstamas. Praeitais metais 
jis lankėsi Amerikoje ir rugsėjo 
gale mirė New Yorke. Jo nedi
delė parodėlė buvo surengta 
Kultūros Židinyje.
Jis gana modemus, abstraktus^. 

Išstatytas jo tapybos darbas vadi-^ p Jfžy™ėjęs 
nosi — Motina, bandanti atspėti 
likimą. Jau pats pavadinimas nu
sako jo tapybos charakterį — ab
straktu, ieškoma gilesnės min
ties.

Vytautas Klemka — grafikas. 
Išstatytas darbas — Prisimini
mai, sausa adata atliktas kruo
pščiai ir jautriai.

Jis yra gimęs 1924 rugsėjo 8 
Rudiškių kaime. Panemunėlio 
valsčiuje, Rokiškio apskrityje.

IŠ SAVO NAMŲ?
jonaviečiai, verti tokios 
“šlovės”?

...Pavasaris. Sugrįžta tėviškės 
pasiilgę sparnuočiai. Nesvetin
gai juos pasitikom. Nutilo ir taip 
mūsų apylinkėse nedrąsiai 
čiulbėję. Tačiau ką čia spar
nuočiai, jeigu ir mes, tarsi bena
miai paukščiai, turime baukščiai 
dairytis į šalis: iš kurios pusės 
koks vėjas papūs! Turime vidur
naktį viską metę, panikiškai 
bėgti iš savo namų.

Kada, pagaliau, mes savo 
žemėje tapsime šeimininkais?

J. Lenčiauskas

Mėnuo Marijos garbei
(atkelta iš 3 psl.)^

jos valdytojas prelatas B. Butke
vičius, kuris buvo nuvykęs į Ro
mą ir ten pats pergyveno 
gegužinių pamaldas. Grįžęs į 
Seinus 1853 m. spalio mėn., 
paėmęs valdyti vyskupiją, pir
miausia gegužines pamaldas 
įvedė Seinų katedroje, o netru
kus ir visoje vyskupijoje. 
Žemaičių vyskupiją tuomet 
valdė vysk. Motiejus Valančius. 
Jis irgi įvedė pamaldas savo vys
kupijoje. Vilniaus katedroje 
gegužinės pamaldos įvestos 1884 
m., ii ten paskui visoje vyskupi
joje.

Gegužinėm pamaldom nėra 
nustatyta privalomų vienodų 
maldų. Kiekvienoje vyskupijoje, 
vedant pamaldas, nurodoma 
kaip jas atlikti. Todėl jos ir yra 
skirtingos. Lietuvoje tokių pa
maldų metu skaitoma ar gieda
ma Marijos litanija, sakomas ar 
skaitomas pamokslėlis, giedama 
giesmė "Sveika Marija, Motina 
Dievo”. Ši giesmė yra versta ii 
lenkų kalbos, vertimas labai lais
vas, yra net keli vertimo varijan- 
tai. Pakeista ir melodija.

Lietuvoje buvo plačiai varto

Grafiką studijavo Kauno dailės 
institute 1946-48. Parodose da
lyvauja nuo 1953 m. Sukūrė lino 
raižinių ciklą Pirčiupio tragediją. 
Mėgsta vaizduoti pajūrį.

R. Kmieliauskaitė — grafikė, 
žinomo dailininko Antano Kmie
liausko dukra. Dirba litografijos 
technika. Jos išstatytas darbas — 
Roma, spalvota litografija, labai 
kruopščiai atliktas, įvesta daug 
detalių, įvairių miesto motyvų, 
suprastas kiek surrealistiškai. 
Jaučiama jos tėvo įtaka.

Stasys Krasauskas — 
gimęs 

1929, miręs 1977. Jis yra sukūręs 
eilę įvairių ciklų, pavienių iliu
stracijų. Jo kūryba pasižymi 
grakščia linija. Dažnai įbrėžia 
juodame fone. Toks kūrinys ir 
buvo išstatytas šioje parodoje — 
Sportininkės. Būdinga jam po
linkis į simbolizmą, gilesnės 
minties ieškojimas, mintis išreiš
kiama kondensuotai.

(Bus daugiau)

TAI AUKŠTO LYGIO 
PIANO KONCERTAS

Visi, kurie brangina Kultūros 
Židinį kaip lietuvybės centrą 
New Yorko apylinkėje, laukia jo 
išlaikymui rengiamo koncerto. 
Jis įvyks gegužės 6 dieną didžio
joje salėje. Rengėjai mano, kad 
salė bus pripildyta klausytojais. 
Tai aukštcHvgio piano koncertas, 
kokio šioje salėje greičiausia dar 
nėra buvę. Atlikėjas — žymus, 
net pasaulinio garso, pianistas, 
muzikų sluoksniuose žinomas 
kitu vardu, atliks įvairią kompo
zitorių Griego, Scarlatti, Mozar- 
to, Granados, DeFalla-Ruben- 
stein, Saint Saens-Liszto, Bace
vičiaus, Schuberto ir Cbopeno 
kūrinių programą. Pianas bus 
atvežtas iš New Yorko, tas ku
riuo skambina garsusis Vladimir 
Horovvitz, Čia norime trumpai 
suminėti kai kuriuos atsiliepi
mus apie pianistą William Smid- 
dy, paimtus iš spaudos po jo kon
certų.

William Smiddy muzikinę kar
jerą, kurią jis pradėjo su Bostono 
Pops orkestru 1960 metais, ši
taip apibūdino Boston Globė 
dienraštis: “Pianistas yra koncer
tavęs po visą Europą ir Ameriką, 
pripildydamas klausytojais 
žymiąsias didmiesčių sales. Vi
sur jis pripažintas kaip nepralen
kiamo įsijautimo pianistas. Jis 
taip pat koncertavo pagrindinėse 
radijo stotyse Anglijoje (BBC) ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(ABC). Piano muzikes mylėtojai 
juo gėrėjosi šimtuose rečitalių

pasaulyje”. Po pirmojo koncerto 
tas pats Boston Globė muzikos 
skyriuje: “Neįtikėtinai nuosta
bus Mozarto kūrybos atlikimas 
tokiame jauname amžiuje. Tas 
vaikutis turi būti atidžiai seka
mas, nes, be abejonės, jis taps 
vienu žymiausių pianistų pasau
lyje. Jo skambinimas iš tikrųjų 
buvo stebuklingas”. Vėliau tai 
patvirtino New York Times mu
zikos kritikas koncerto Town 
Hali salėje New Yorke proga: 
“Be jokios abejonės tai didis ta
lentas... Tai vienas iškiliausių 
pianistų Jungtinėse Amerikos 
Valstijose”. Po kito koncerto 
Paryžiuje įtakingasis dienraštis 
Le Figaro (1964 m.) rašė: ... Jis 
iki ašarų jaudino auditoriją, kuri 
be išimties po koncerto atsistojo 
pianisto pagerbti. Tai tikras pia
no muzikos poetas”.

William Smiddy intensyviai 
koncertavo 20 metų, kartais duo
damas po 3 koncertus per dieną. 
Per tą laiką jis yra atlikęs daugiau 
kaip du tūkstančius koncertų. Po 
tokio intensyvaus ir ilgo darbo 
jis dabar daugiau laiko skiria 
poilsiui, bet nuolat praktikuoja
si, kad išsilaikytų aukštame lygy
je.

Tą garsų pianistą, kuris pro
gramą atlieka be atlyginimo, lie
tuviai girdės Kultūros Židinio 
salėje gegužės 6 dieną. Pranciš
konai ir Kultūros Židinio admi
nistracinė vadovybė visus 
kviečia atsilankyti ir tuo prisidėti 
prie šio kultūrinio centro išlaiky
mo.

T. Leonardas
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1989 M. KEUONES Į LIETUVĄ
i - GEGUŽĖ
UETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 9 naktys VHniuje. 2 Kaune,

1 Helsinkyje.
KoHonė Nr. 511 gegužės 11-24 $2,109 iš Bostono ir Niujorko

$2,292 iš Čikagos
UETUVA IR RUSUA —13 dienų: 7 d. Lietuvoje. 4 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Maskvoje.

2 Leningrade.
KoHonė Nr. 518 gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorko 

$2,342 iš Čikagos
UETUVA IR AUSTRIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
kelionė Nr. 525 gegužės 25-birželio 8 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,482 iš Čikagos

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

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 908 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko

_ $2,782 iš Čikagos
UETUVA IR AUSTRIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 615 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
BALTUOS VALSTYBĖS, RUSUA IR SUOMUA — 17 dienų: 7 d. Lietuvoje,5 naktys 

Vilniuje, 2 Kaune, 2 Taline, 2 Rygoje, 2 Leningrade.1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 622 birželio 22-liepos 8 $2,699 iš Bostono ir Niujorko
_ $2,882 iš Čikagos

LIETUVA RUSUA, ŠVEDUA IR SUOMUA —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 27-liepos 13 $2,949 tš Bostono ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

UEPA
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje,2 Zuriche.
Kelionė Nr. 713 liepos 13-27 $2,289 iš Bostono ir Niujorko

— $2,452 iš Čikagoj
UETUVA, 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

$2,642 iš Čikagos

RUGPJŪTIS
Llt IUVA, ESTUA IR SUOMUA —15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje, 3 Kaune,

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje.
KoHonė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 $2,389 Jš Bostono ir Niujorko

_ .i. T * $2,572 Ž Čikagos . '
Utį UVA, AUSI WJA—15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje^-
KoHonė Nr. $10 rugpjūčio 10-24 $2309.4 Bostono ir Niujorko___ -

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

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

$2,842 iš Čikagos

RUGSĖJIS

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

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono, ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos*

jama maldaknygė Šaltinis. Ten 
aprašytos ir pamaldos, kaip pa
puošti Marijos, altorėlį. Pridėta 
ir speciali malda, kurioje yra ir 
tokie žodžiai: "Išprašyk nuo 
Sūnaus savo, idant visoje pa- 
saulėje tarp giminių svieto, o 
ypatingai mūsų mylimoje 
tėviškėje Lietuvoje ir 
Žemaičiuose žydėtų broliška 
meilė, pakajus ir šventa ramybė” 
(pakajus, reiškia taiką).

Spėjama, kad šią maldą parašė 
pats vysk. V. Valančius. Reikia 
paminėti, kad Lenkijoje geguži
nės pamaldos įvestos Varšuvoje 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje 1852. 
Kitose vietose vėliau.

{žengdami į gegužės mėnesį, 
pasiryžkime jį praturtinti ypatin
gu pamaldumu į Mariją. Kas 
gali, tegu meldžiasi šeimose. 
Melskimės ir pavieniai vakaro 
tyloje, kelionėje, kas dieną, 
kalbėdami Marijos litaniją, ar 
rožančių, prisimindami gražią
sias pamaldas Lietuvoje. Mels
kimės už Marijos žemę Lietuvą, 
kad ten atgimimas būtų ir mūsų 
tautos didysis pavasaris, kuris at
neštų Lietuvai nepriklauso
mybę.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Pu žino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Llthųania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
post ag e 1 dol.

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

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

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

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMUA — Naujų Metų kelionė, 21 diena: 15 d. Lietuvoje 
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko
KoHonė Nr. 129: 18 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 2 Briuselyje
Gruodžio 29-musIo 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS 8 ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKUOS GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 519 gegužės 19-birželio 3

KeBonė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

KeHonė Nr. 714 liepos 14-29

KoHonė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

$2,059 iš Bostono ir Niujorko
$2,242 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos

Putnamo seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONTe

liepos 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

liepos 9-23 d. Lietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

llopos 23-29 d. Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

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

rugp. 13-19d. Jaunuoliams/studentams savaitė

Informacijai kreiptis:

Neringa, ICC - RT21, Putnam, CT 06260

Ekskursijos į Palangą k Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

BaWc Totirs patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei oas jus.

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St.. Saite 4 

Newtown, MA 02164 
Tel.: (617) 965-8080

£

A/DAZ — vienas geriausrfį , 
kultūros žurnalų išeivijoj

i ~ &rjuos prenumeruoji?- ----- - - ----- ' I T. ■iilkMė į



VILNIAUS STUDENTŲ 
ANSAMBLIS
NEW YORKE

Po sėkmingų gastrolių Phila- 
delphijoje Vilniaus universiteto 
folklorinis ansamblis “Ratilio” į 
New Yorką grįžo balandžio 8, 
šeštadienį. Apsitvarkę ir pavalgę 
Kultūros Židinyje rengėsi kon
certui, kuris buvo Richmond 
Hill aukštesniosios mokyklos 
salėje. Ten Laisvės Žiburys ren
gia savo didžiuosius koncertus. 
Salė talpina apie 1300 žmonių. 
Ir ji buvo pilna.

Publiką sutraukė tai, kad an
samblis buvo iš Lietuvos. Pirmą 
kartą atvyksta didesnis vienetas 
koncertuoti pas brolius lietuvius 
Amerikoje. Susirinko čia žmo
nės, išsiilgę Lietuvos, to balso iš
tolimos ir mylimos šalies — Lie
tuvos.

Atidainuoja graži jaunystė

Koncerto pradžia buvo 6 v. v. 
Visi koridoriai ir laiptai judėjo, 
žmonės skubėjo į savo vietas, 
nes Laisvės Žiburys koncertus 
pradeda punktualiai.

Ir dabar punktualumas buvo 
išlaikytas — 6 v.v. pro salės 
didžiąsias duris įžengė dainuo - 
damas ansamblis. eidamas 
didžiuoju taku, pasiekė sceną ir 
joje įsitvirtino. Kalbėjo ansam
blio vadovė Zita Kelmickaitė. Ji 
aiškino, kas tas ansamblis, kodėl 
jų programa senoviška, nes per 
liaudies dainas, muziką ateina 
nauja lietuviška dabartis. Vienas 
iš studentų kalbėjo angliškai.

Prasidėjo programa. Pradžio
je supūtė ilgos triūbos, šaukda
mos visus, kad dėmesys dabar 
būtų skirtas scenai. Paskui jau 
ėjo daina po dainos. Buvo sutar
tinės ir kitokios dainos, atliktos 
tokiame stiliuje, kaiprjūs dainuo
davo kaime. Įsi terpdavo liaudies 
instrumentų muzika, šokiai. Ta
da keli šokėjai nusileisdavo prie 
publikos ir iš publikos pakvies
davo šokti drauge senovinius šo
kius. Dainavo ir jų liaudies dainų 
solistė Veronika Povilonienė, 
paaiškindama, ką jos daina reiš
kia. Dainavo ir ilgesingas Sibiro 
tremtinių dainas, pasiekė ir ne
priklausomos Lietuvos laikus, 
laisvės kovų metus ir uždainavo 
— Į Vilnių, į Vilnių, tą mylimą 
šalį...

Koncertas baigtas Lietuvos 
himnu. Publika sustojusi audrin
gai plojo ir plojo. Ėmė skantuoti 
Lietuva — Lietuva. Taip pat 
skandavo ir scenoje. Tai buvo la
bai jaudinantis momentas. Ir 
visa salė buvo tik Lietuva, tos 
pačios minties, tų pačių troški
mų.

Pabaigai ansamblis dar padai
navo poeto Baranausko—Giedu 
dainelę, savo giesmelę. Tai ro
mantiška daina apie senąją Lie
tuvą, o ją dainavo lietuviškas jau
nimas, kuriam teko daug vargo 
patirti, kol išliko gyvi. Iš po šalto 
žiemos apdangalo prisikėlė lie
tuviška jaunystė, lietuviškas 
žodis, daina ir atgimstanti tauta.

Koncerto užsklanda
Po koncerto Romas Kezys, 

Laisvės Žiburio vedėjas ir šio 
koncerto rengėjas, padėkojo vi
sam ansambliui. Įteiktos gėlės.

Ansamblio vardu kalbėjo jų 
vadovė Zita Kelmickaitė. Ji 
padėkojo už šiltą priėmimą. Pir
miausia lietuviška juosta apjuosė 
Romą Kezį kaip šio projekto su
manytoją ir organizatorių. Tai 
buvo padėka Romui Keziui nuo 
ansamblio.

Rankoje ji iškėlė tamsiai žalią 

— Studentas medikas, 21 m. 
amžiaus, pageidauja susirašinėti 
su Amerikoje gyvenančiais aka
demikais. PraJ o rašyti lietuviš
kai arba angliškai adresu: Artū-' 
ras. ’ Marcinkevičius, 233005 
USSR, Lithuania TSR, Kaunas,. 
Dainavos gatvė, 3-71.

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

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

knygą. Tik prašnekus, buvo aiš
ku, ką ji laiko. Tai buvo A. Šapo
kos Lietuvos istorija. Zita 
padėkojo Amerikos lietuviams, 
kurių aukomis šį knyga Lietuvo
je buvo išleista. Šį egzempliorių 
ji įteikė gen. konsului Anicetui 
Simučiui. Įteikė su šiais žodžiais: 
“Mūsų konsului”. Audringi plo
jimai palydėjo įteikimą.

Po to kitoje scenos pusėje prie 
rampos priėjo porelė, kuri laikė 
rankšluostį ir ant jo padėtą duo
nos kepalą. Zita Kelmickaitė 
paaiškino, kad tai duona iš Lietu- 
vos, kepta Kaune. Ją atvežė kaip 
dovaną iš Lietuvos Amerikos lie
tuviams.

Atnešę duonos kepalą, jį su- 
piaustė riekėmis ir kiekvienai 
publikos eilei davė po riekę. 
Galėjai atsilaužti tik vieną ką
sniuką. Duona neįprastai gardi 
— sal-
džiarūkštė, kokios mes čia ne
gauname.

Su duonos kąsniu prisiminė 
pirmųjų krikščionių agapės — 
kurios reiškė, kad visi esme bro
liai ir sesės, vieno Kristaus pa
sekėjai, o čia —esame vienos 
tautos vaikai.

Vakaronė Židinyje

Po programos didesnė publi
kos dalis pervažiavo į Židinį. Ir

NEW YORKE

Vilniaus universiteto prorektorius prof. dr. Rolandas Pavilo- 
nis kalba Kultūros Židinyje Brooklyne, kai ten buvo surengtas 
Ratilio ansamblio sutikimas. Nuotr. P. Juknio

Vaizdas iš Vilniaus universiteto ansamblio koncerto New Yorke 
Ilgosios triūbos skelbia, kad pradedamas koncertas.

Nuotr. V. Maželio

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH NEŠTERN AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60643 

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

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

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 - Liepos 01 Maskva 1, Kaunas 15. Maskva 0 2,595.00 2,445.00

(Lietuvių gydytojų ir medicinos profesionalų grupė)
5. Birželio 26 - Liepos 12 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2 2,595.00 2,445.00
6. Liepos 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. Liepos 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 i 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 1,850.00

Detalė iš Vilniaus universiteto ansamblio “Ratilio” koncerto New Yorke, skudučių 
muzika ir pasirengimas rateliui. Nuotr. V. Maželio

čia visur buvo pilna, abiejose 
salėse ir koridoriuje vyko judėji
mas. Greitai apsitvarkė visi, ir 
prasidėjo vakaronė. Grojo brolių 
Kezięųorkestras. Svečiavosi ir 
Vilniaus studentai. Jie dainavo, 
pravedė ratelius, buvo šis vaka
ronės džiaugsmas ir pasididžia
vimas.

Vėlokai išsiskirstę, po kelių 
miego valandų, 7 v.r., jie jau 
buvo Židinio kieme, o 8 vai. au
tobusu išvyko į Bostoną. Tokias 
keliones pakelti gali tik jaunystė, 
tik tie, kurie nori pagarsinti atgi
musią, j gražesnį gyvenimą besi
veržiančią Lietuvą, (p.j.)

Dr. Ona Mironaitė iš Chica
go, IL, nauja Darbininko skaity
toja, atsiuntė 50 dol. auką. Svei
kiname įsijungus į skaitytojų ei
les ir dėkojame už paramą, 
auka. Dėkinga Darbininko ad
ministracija.

Dr. D. Slavinskas iš N. Mid- 
dletovvn, N.J., treji metai atnau
jina prenumeratą su 50 dol. 
auka, dėkinga Darbininko admi
nistracija.

Rūta Graudušytė iš Media, 
Pa., nuolat remia spaudą. 
Padėka už prenumeratos atnau
jinimą su 60 dol. auka.

J. J. Petronis iš Shailer Park, 
Australijos, atsiuntė dvigubą 
prenumeratos mokestį ir 50 dol. 
auką. Dėkojame už auką ir 
džiaugiamės jo kantrumu, nes 
laikraščio kelionė yra ilga.

Edmundas Baliūnas iš Holi- 
day, FL, visada remia spaudą. 
Dėkinga administracija už 50 
dol. auką.

D. Švenčiūnas iš Elizabeth, 
N.J., pratęsė prenumeratą su 40 
dol. auka. Labai ačiū.

Liudas Špokas iš Woodhaven, 
N.Y., nuolat remia spaudą. Šie

met atnaujino prenumeratą, 
pridėdamas 45 dol. auką. Padėka 
geradariui.

Kazimiera Sirgėdas iš Rich
mond Hill, N.Y.-, nuolatinė Dar
bininko rėmėja, atnaujino^jDre- 
numeratą pridėdama 50 dol. au
ką. Padėka už paramą.

E. ir D. Laukiai iš Fort Solon- 
ga, N.Y., nuolatiniai Darbininko 
rėmėjai, atnaujino prenumeratą 
su 50 dol. auką. Dėkojame.

Antanas Diržys iš Woodha- 
ven, N.Y., atnaujino prenume
ratą su 40 dol. auka. Dėkinga ad
ministracija.

Dr. R. Dovydaitis iš Dalton, 
PA, daugelį metų yra spaudos 
mecenatų eilėse. Atnaujindamas 
prenumeratą, pridėję 70 dol. 
auką. Padėka jam.

M Aleksandravičienė 
Bloomfield, CT, visada remia 
Darbininką. Atnaujino prenu
meratą su .50 dol. auka. Ačiū už 
paramą.

J .^Zdanys įsAVąst Hartford, 
Conn., nuolatinis Drrrbininko 
rėmėjas atsiuntė dvigubą prenu
meratos mokestį, pridėdamas 40 
dol. auką. Dėkinga administraci
ja.

— Lietuvių Opera, veikianti 
Chicagoje, šiemet stato G. Verdi 
operą ‘Trubadūrai” (“Ii Trevato- 
re”) Morton mokyklos salėje, Ci
cero, III. Spektakliai vyks ba
landžio 29 ir 30.

— Hartford, Conn. Prof. 
Aleksandro Štromo paskaita ak
tualiomis šių dienų temomis 
įvyks Hartforde balandžio 30, 
sekmadienį, po 9 vai. mišių Svč. 
Trejybės bažnyčios salėje. Tuo 
pačiu metu vyks E. Rastonienės 
gobelenų ir V. Rastenytės akva
relių paroda. Rengia Lietuvių 
moterų Federacijos Hartfordo 
klubas.

— Connecticuto lietuvių ka
talikų antroji metinė diena šie
met rengiama gegužės 7 Water- 
buryje. Numatyta tokia progra
ma: 3 vai. popiet mišios Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje. Tuoj 
po pamaldų Sheraton viešbutyje 
banketas — pietūs. Banketo mė
tų kalbės svečias kun. dr. Petras 
Stravinskas. Pietums bilietus 
reikia įsigyti iš anksto pas parapi
jų atstovus.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos pirmija, įvertindama 
Darbininko talką skautijos veik
loje, per savo. iždiruuką,v.§.fil. 
Kostą..Ngspiią ,Utošęiuį,^sitip- 
rinti atsiuntė 50 dol auką. Ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

— Choras “Pašvaistė” iš Lon- 
don, Ont., Kanados, balandžio 
29 koncertuos Toronte su nauja 
programa. Chorui vadovauja 
muz. Rita Abromaitytė-Vilienė. 
Šokiams gros V. Povilonio suda
rytas orkestras.

— Sovietų atominiame karo 
laive, kuris nuskendo prie Nor
vegijos krantų šiaurėje, žuvo ir 
vienas lietuvis — Stasys Šimkus 
iš Molėtų.

— Dail. J. Paukštienės kūri
nių parodą gegužės 12-21 ruošia 
Čiurlionio galerija Jaunimo Cen
tre, Chicagoje. Talkina “Kar- 
navės” tunto Emilijos Platerytės 
ir “Verpsčių” v. skaučių būreliai.

Vyresnių skaučių skautų 
vyčių, Gintarių, Prityrusių skau- 
tų-čių, Jūrų Budžių, Jūrų skau- 
tų-skaučių, susitiktuvės-suvažia- 
vimas pramatomas gegužės 27- 
29 “Smith Center”, Rockville, 
MD.

— leškčma. Henrikas Kana- 
poris, iš Klaipėdos, ieško savo 
pusbrolių Roberto ir Juozo Che- 
snowitz. Jų tėvas Joseph Che- 
snowitz mirė 1974 sausio 25. Pa
skutiniu metu jis gyveno 36 
Grand Avė., Atlantic Highlands, 
N.J. 07716, o motina Emilija 
Chesnowitz paskutiniu metu 
gyveno 214 Magnolia Avė., 
Daytona Beach, Fla. 32014. 
Apie juos žinantieji prašomi pra
nešti adresu: J. Dabrega, 59 
Fletcher St., Brockton, Mass. 
02402.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Simon Narus, New Britain, 
Conn., B. Svikla, Worcester, 

• Mass. Užsakė kitiems: T. Szkila- 
da, Hampstead, N.Y. — P. Kra- 
kauskui, Hampstead, N.Y. Svei
kiname naujust. skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.



VYČIŲ VEIKLOJE
Per metus, nuo vieno seimo 

iki kito, Lietuvos vyčių centro 
valdyba'Sttsirenka keletą kartų. 
Vienas iš susirinkimų būna tų 
metų seimo vietovėje — šį kartą 
Chicagoje. Susirinkimas įvyko 
kovo 18 Marijos gimimo parapi
joje. Šeimininkavo 112 kuopa, 
kuri rengia šių metų seimą 
rugpjūčio 3-5. Suvažiavo per 30 
dalyvių. Susirinkime dalyvavo 
taip pat daug vietinių lietuvių.

Susirinkimą atidarė pirminin
kė Anna Klizas Worgo, pakvies- 
dama dvasios vadą kun. Juozą 
Anderlionį sukalbėti invokaciją. 
Po narių pranešimų buvo sustota 
prie vyčių istorijos platinimo rei
kalų ir vyčių organo Vyties finan
savimo. Pasidžiaugta, kad žurna
las, kuris gabios redaktorės Ma
rytės Rusas Kober rankose, su 
kiekvienu egzempliorių ge
rėja. Buvo aptarti kandidatai į 
garbės narius: Pranė Petkųvienė 

ir Juozas Laučka. Taip pat pa
siūlyti keli kandidatai “Friend of 
Lithuania” žymeniui.

Posėdžio metu įvyko staigme
na. Loreta Stuldenė į salę įvedė 
tik ką iš Lietuvos atvykusį ilga
metį sovietų kalinį Balį Gajaus
ką. Visi jį pagerbė atsistojimu. 
Pasakė trumpą kalbą ir atsa
kinėjo į klausimus. Man teko ke
liais žodžiais su juo pasidalinti. 
Pasakiau, kad su Kronikom dar- 
buojusi nuo 1972 metų. Balys 
sutiko, kad Kronikos daug pri
sidėjo prie šios dienos įvykių 
Lietuvoje.

Po ilgo susirinkimo visi daly
vavo mišiose ir buvo pavaišinti 
gardžia vakariene.

Baigiant reikia padėkoti darbš
čiai 112 kuopai už tokį gražų 
priėmimą. Daug jų narių per 
visą susirinkimą budėjo ir rūpi
nosi, kad valdybai nieko 
netrūktų.

Dalia Bulvičiūtė

Nauji leidiniai, gaunami _ 
Darbininko administracijoje

Dr. J. K. Valiūno — Seroing 
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-t— Krikščionis ir 
šiandiena — 5 dol.

A. Paškaus — Evoliucija ir 
krikščionybė — 6 dol.

■MH
DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

Spauda yra pats sitarbiau-4 
sias ginklas kovoje dėl Ųetuvos' 
laisvės. Paremk ja savo aukai J

.. LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, Iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė įvairiaspalvių Juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psi. Veikalų paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. įrišta j ištalkingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Btvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

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.

gyoyrouM dėmesiui

Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą 
Grupė išvyksta “Lufthansos” lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų Šiaurės 
Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. Grupę lydės 
chirurgas iš Vilniaus dr. Vytautas Našlėnas. Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure

Tel (416) 769-2500, Fax: (416) 763-6279, telex: 06-967812 

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1 M7

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

Organizuojama linksma užkietėjusių “sirgalių” ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, intriguojančias

krepšininkų varžybas Lietuvoje 
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas” su Kauno “Žalgiriu”, Vilniaus 
“Statyba”, Panevėžio “Lietkabeliu”, Klaipėdos “Neptūnu” ir Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos 
numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. Kviečiame visus į šią ilgai lauktą sporto šventę.
Grupė išvyksta “Air France” ir “Lufthansos” lėktuvais

liepos 5, grįžta liepos 23 Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812,

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

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 — 25lieoos $2215.00
422 24 rugpjūčio — 05 rugsėjo $2215.00
423 05 spalio — 17 spalio $1965.00
JETWAY TOURS - APŽIŪRĖJIMO KELIONĖ 15 N AKTŲ/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

INTERNATIONAL
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios Ištaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 ritėtais

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 Maskva 1 nkt., Vilnii®
Iš Čikagos: $2,496

8905 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

8906 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

8907 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

= 7 QOnOTA 3 nkt * Viena 3 rikt., liepos 13-28 d.
IŠPARO New yorko: $2,386.00

Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d.
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00

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

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

8908

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

f \ (y, Lietuviškas VISA korteles
I < Pinigines perlaidas
i IvfVdM j Čekių sąskaitas
\ / 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 Hill, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



NAUJI ARTS CLUB TEATRO 
PASTATYMAI

Arts Club Teatre, kurio spek
takliai būna Aušros Vartų parapi
jos salėje Manhattane, pastatė 
du vienaveiksmius vaidinimus, 
vienas: A Limb of Snow, režisie
rius Juozas Daubėnas, antras — 
Ferryboat, rėžis. Wendhill Ash- 
ley. Abiejų veikalų autorė Anna 
Marie Barlow.

' Rež. Juozas Daubėnas

Režisierius, aktorius, vertė
jas, kritikas Juozas Daubė
nas yra mum pažįstamas. Jis čia 
pasirodė prieš kokią 20 metų, 
paskui buvo pasitraukęs į kitus 
-miestus. Dabar vėl sugrįžo į 
New Yorką.

Jis yra gimęs 1930 Vilkavišky
je. Emigravo į Ameriką, kurį lai
ką gyveno Worcester, Mass. Ten
gyvendamas, vaidino Henriko 
Kačinsko režisuotame spektak
lyje Aušros sūnūs.

Vaidybą studijavo Nevv Yorko 
American Academy of Dramatic 
Arts. Magistro laipsnį iš teatro 
istorijos ir kritikos įsigijo 1974 
Arizonos universitete, daktaro 
laipsnį iš teatro srities — Utah 
universitete 1982.
Juozas Daubėnas, yra vaidinęs 

eilę rolių Nevv Yorko teatruose, 
kino bei televizijos filmuose. Pa
staruoju metu režisuoja ir dėsto

PO KASOS METINIO SUVAŽIAVIMO

Federalinė lietuvių kredito 
unija KASA nėra kokios nors 

"mažos tarnautojų grupės banke
lis, bet plati finansinė institucija, 
kuri jau rikiuojasi į didžiųjų 
Amerikos kredito unijų eiles. Su 
centrine įstaiga New Yorke, 

. Kasa apima penkių valstijų lietu
viškas kolonijas: Richmond Hill 
(N.Y.), Marąuette Park, Cicero 

-ir Hickory Hills (Illinois), St.'Pe-
tersburg Beach (Fla.), Detroito 
priemiestį Southfield (Michigan)

NCU sankcionuotas metinis su
sirinkimas visada būna Nevv Yor-

Prof. dr. Rimas Vaičaitis, Kasos kredito unijos prezidentas, 
kalba Kasos susirinkime balandžio 16 Kultūros Židinyje.
Nuotr. Petro Juknio

A. A. 
ANGELEI VAKAUZIENEI

mirus, reiškiame užuojautą dukterims Valentinai Ir Al
giui Kriščiūnams, Daliai, Giedrai Ir sūnui Justinui Ir 
Jų šeimoms.

LB Cape Cod Apylinkės 
valdyba ir nariai

Iš k. Arūnas Čiuberlds, Art Club teatro vadovas, Juozas Daubėnas, režisierius, Linda Pakri, 
Arts Club teatro vadovė.

vaidybą bei teatro mokslus Long 
Island universitete.

Arts Club, teatro vadovų 
Arūno Ciuberkio ir estės Liudos 
Pakri kviečiamas, JuozasDaubė
nas sutiko režisuoti amėrikietės 
dramaturgės Anna Marie Bariow 
parašytą vienaveiksmį vaidinimą 
A Limb of Snotc. Bus suvaidinti 
8 spektakliai, Tai bus režisie
riaus Juozo Daubėno premjera 
Nevv Yorke sugrįžusiam po ilgos 
darbingos pertraukos.

jo du garbingi svečiai, Kasos di- 
ir Waterbury (Conn.). Išviso jau rektoriai iš chicagos - konsulas 
yra su virš 6000 narių, kurių san- Vaclovas Kleiza ir dr. Tomas Re- 
taupos gale 1988 metųsiekė dau-^^Trreikis 
giau $75 milijonus dolerių, o
bruto aktyvas artinosi prie $79 
milijonų.

Šie duomenys buvo pateikti 
balandžio 16 Kasos metiniame 
narių susirinkime Kultūros Židi
ny. Narių susirinkimai įvyks ir 
kitose vietovėse, bet oficialus 

ke. Šiemet jame buvo arti 120, 
bet balsavimo lapeliai dalyvavo 
daugiau tūkstančio narių.

Susirinkimas įvyko nustatyta 
pradžia — su atidarymu ir invo- 
kacija bei mirusiųjų pagerbimu. 
Invokaciją sukalbėjo tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, o visai 
susirinkimo eigai vadovavo vice
prezidentas Vytautas Alksninis. 
Buvo atliktas pernykščio proto
kolo skaitymas ir įvairūs praneši
mai: iždininko, informacijos 
vedėjo, kontrolės (arba revizijos) 
komiteto, paskolų komiteto ir 
prezidento dr. Rimo Vaičaičio 
žodis. Taip pat sveikino ir kalbė-

Susirinkimo eigoje dalyviai 
buvo supažindinti su Kasos tar
nautojais ir su direktoriais. Po to 
mariai patvirtino pasiūlytą pa
skolų komiteto sąstatą ir buvo 
duota laiko klausimams bei pa
siūlymams. Taip pat buvo įvyk
dyti rinkimai į direktorių tary bą. 
Nominacijų komisija iš anksto 
buvo pristačiusi 3-jų sąrašą, už 
kurį ir buvo balsuota, nes 
siūlymų sąrašui papildyti nebu
vo. Prof. dr. Rimas Vaičaitis ir 
Vytautas Alksninis kandidatavo 
perrinkimui, o nauja kandidatė 
buvo parinkta Laima Šileikytė- 
Hood. Vienus metus išbuvęs di
rektorius, Romas Petrauskas šie
met nekandidatavo dėl tarnybi
nių įsipareigojimų Shearson & 
Leman akcijų firmoje. Jam buvo 
atitinkamai padėkota už visų 
metų nuoširdų dalyvavimą Ka
soje. Kiekvienas kandidatas 
buvo raštu ir žodžiu apibūdin

ATPLAUKS JACHTOS IS 
KLAIPĖDOS J NEW YORKĄ
Kai Lietuvoje papūtė gaivesni 

vėjai, visi tuo džiaugėmės ir 
linkėjome sėkmės tautiečiams. 
Dabar dažniau pradėjome vieni 
kitus lankyti ir bendradarbiauti, 
apie ką anksčiau buvo tik kalba
ma.- Vandenynai pirmiau mus 
skyrė, o dabar pradėjo jungti.

Buriuotojai tikisi įvykdyti se
nas svajones — išsiveržti iš Bal
tijos jūros, išplaukti į Atlantą ir 
aplankyti tolimus užjūrių uos
tus. Gal buvo galima tai anks- ** 
čiau įvykdyti, bet nebuvo galima 
praplaukti per biurokratiškas 
užtvaras.

Jau ilgus metus lietuvių jach
tos plaukioja Baltijos jūroje ir 
lanko pakrančių uostus. Prieška
riniams buriuotojams K. 
Mažonui ir B. Buntinui pavyko 
pasiekti Šiaurės jūrą ir įplaukti į 
Londono uostą. Vakarų pasauly
je pavieniai buriuotojai įvairių 
kraštų jachtose plaukiojo Atlan
te, Ramiajame vandenyne ir 
daugelyje jūrų. Bet nė viena 
jachta nei prekybinis laivas su 
lietuviška įgula ir sava vėliava 
nėra perplaukę ATTantą.

Paminėtina, kad kasmet šim
tai jachtų iš įvairių kraštų, kartais 
su dviejų žmonių įgula plaukia 
per šį vandenyną iš rytų į vaka

tas ir tapo suskaičiuoti balsai, ku
rių didžioji dauguma buvo at
siųsti iš anksto, o kiti buvo su
rinkti iš dalyvaujančių narių.

R. Vaičaitis gavo 1112 balsų, 
V. Alksninis 1066 ir L. Šileikytė- 
Hood 1065 balsus. Visi buvo iš
rinkti 3-jų metų kadencijai. Po 
susirinkimo įvykusiam posėdyje 
buvo pasiskirstyta pareigomis. 
R. Vaičaitis liko prezidentu, V. 
Alksninis viceprezidentu, G. 
Žemaitaitis išdininku bei vy
riausiu reikalų vedėju ir R. Ke- 
zys sekretorium. Kiti direktorių 
tarybos nariai: V. Kleiza, S. Kli
mas, T. Remeikis, L. Šileikytė- 
Hood ir A. Šilbajoris.

Susirinkimo patvirtintą pasko
lų komitetą sudarė pirmininkė 
\ ida Jankauskienė, Violeta Nie
mi (Cibulskytė), Daiva Šilbajo- 
rienė ir Diana Terracciano (Mi- 
gonis). Direktorių paskirtą revi
zijos arba kontrolės komitetą su
daro pirmininkas Zenonas Jurys, 
Kęstutis Bileris, Indrė Biskytė ir 

Į Vida Penikienė. D.Terracciano 
taip pat buvo pakviesta toliau eiti 
protokolų sekretorės pareigas.

Susirinkimas baigėsi, kaip jau 
įprasta, gerai paruoštomis 
vaišėmis, kuriomis rūpinosi Ka
sos tarnautojos ir talkininkės. 
Dauguma dalyvių pasiliko ilgė
liau, vaišindamiesi ir šnekučiuo
dami apie Kasos aktualijas.

Apie įvairius faktus, statisti
nius duomenis, planus ir nuo
pelnus tikimės parašyti kitą kar
tą, o tuo tarpu lieka tik palinkėti 
Kasai kitąmet atšvęsti pirmąjį 
dešimtmetį su dar didesniu iždu 
ir didesnėmis galimybėmis pa
tarnauti savo nariams ir visai lie
tuvių visuomenei. Alg. Š.

rus ir atvirkščiai. Dažnai rengia
mos net pavienių buriuotojų 
lenktynės per Atlantą.

Reikia pasakyti, kad po Antro
jo pasaulinio karo Lietuvoje bu
riavimą prisiėjo pradėti iš nieko, 
nes nebuvo nei jachtų, nei paty
rusių jachtų vadų. Pirmosios ir 
antrosios kartos buriuotojai 
didžiumoje pasitraukė į 
užjūrius, kiti buvo išvežti į Sibi
rą. Po didelių pastangų pavyko 
suorganizuoti jachtklubus 
Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir 
Nidoje, įsigyta jachtų ir išaugo 
trečioji ir ketvirtoji buriuotojų 
karta.

Baltijos jūroje ir Tarybų Są
jungos pirmenybėse buvo pa
siekta eilė pergalių ir įsigyta 
nemaža patyrimo. Dabar Lietu
voje yra nemažai pajėgių jachtų 
vadų, kurie, buriuodami Baltijos 
jūroje, gavo lyg ir tarptautinį pri
pažinimą.

Lietuvoje buriuotojai yra 
suorganizuoti pagal Maskvos 
modelį į Buriavimo federaciją, 
kurios pirmininku yra prof. J. 
Nainys Federacijos jūrinio bu
riavimo komiteto vadovas yra 
inž. I. Miniotas.

Šių metų gegužės mėn. pir
momis dienomis jachtos Audra,

Bostono vyrų seksteto koncer
tas rengiamas gegužės 13 Liet, 
piliečių draugijs namuose. 6:30 
v. atgaiva, 7 v. programa, po to 
vakarienė ir šokiai. Groja latvių 
orkestras. Bilietų kaina 10 dol., 
studentam ir pensininkam — 8 
dol. Vietas galima užsisakyti pas 
Norbertą Lingertaitį, tel. 617 
436 - 0428.

Henriko Kačinsko 
plokštelės sutikimas

Neseniai išleistos aktoriaus 
Henriko Kačinsko plokštelės su
tikimas įvyko balandžio 2 Lietu
vių Piliečių draugijos patalpose. 
Jas suruošė plokštelės leidėjai: 
rašytojas Antanas Gustaitis, Al
fonsas Petrutis ir Laisvės Žiburio 
radijo vedėjas Petras Viščinis.

Scenoje buvo išstatyta naujoji 
plokštelė, kurios viršelį H. Ka
činsko portretą nupiešė dail. 
Pranas I^apė. Apie plokštelę 
kalbėjo rašytojas Antanas" Gus
taitis, aktorius Jurgis Blekaitis, 
Regina Petrutienė, Alfonsas Pet
rutis ir Petras Viščinis. Progra
mai sklandžiai vadovavo Regina 
Norvaišaitė-Petrutienė.

Rašytojas Gustaitis su humoru 
papasakojo kai kuriuos plokš
telės leidimo epizodus ir reiškė 
padėką dail. Pranui Lapei už 
plokštelės apipavidalinimą, Ro
mui Šležui už technikinę 

vadas I. Miniotas, “Dailė”, va
das Z. Drėma ir “Lietuva", va
das O. Kubiliūnas, prie 
Klaipėdos pakels bures ir 
maždaug apie birželio mėnesio 
vidurį tikisi jas nuleisti Nevv Yor
ko uoste.

Atplaukusios įgulos po 
viešėjimo JAV išskris atgal į Lie
tuvą, o iš ten kiti atvykusieji bu
riuos į Klaipėdą. Kelionė teore
tiškai turėtų užtrukti apie šešias 
savaites, bet gali užsitęsti septy
nias ir ilgiau. Praeis maždaug dvi 
savaitės, kol iš Klaipėdos pasieks 
Atlantą ir jachtas pasuks kursu į 
vakarus.

Kiekvienas buriuotojas, plau
kęs tolimose kelionėse, žino, 
kad iš anksto negali numa
tyti, kas gali jūroje atsitikti. Yra 
galimų pavojų, ar tai gamtos su
darytų, gali pasitaikyti ir techni
kinių bei navigacijos klaidų. Rei
kia skaitytis su galimybe, kad 
pergyvensi vieną, antrą audrą, 
sutiksi rūką, bus dienos be vėjo, 
pradės gesti jachta. Gali susidur
ti ir su kitais laivais, gali iškristi 
žmogus už bordo. Tikėkime, 
kad nė viena iš tų minėtų kliūčių 
lietuvių jachtų neištiks, ir jie lai
mingai pasieks Nevv Yorką ir pa
skui grįš į Klaipėdą.

Atvykusius į New Yorką suti
kime broliškai. Aprūpinkime 
juos nakvyne, maistu, nes jų fi
nansiniai ištekliai bus labai rilx>- 
ti. Būtų proga atvykusioms bu- 
riuotuojams parūpinti visokio in
ventoriaus, kad sugrįžę galėtų šį 
tą perduoti ir kitoms namie liku
sioms jachtoms. Pavyzdžiui var
totas bures galėtų persisiūt! Ne- 
prošali būtų pripučiamos valtys, 
maži varikliai, virvės, saugumo 
priemonės ir visokeriopi smul
kesnį reikmenys. Aišku, jiems 
praverstų ir modernios navigaci
jos įrangos.

Organizuojasi atdvykusiems 
buriuotojams paremti būreliai 
Chicagoje, Clevelande ir Toron
te. Tai daugumoje jūrų skautai, 
skautės ir sportininkai. Nevv 
Yorke prašome susisiekti su ka
pitonu A. Urbeliu, 116-03 Bab- 
bage St., Richmond Hill, N.Y. 
11418. Tel. 718 849 - 8093.

B. Stundžia

įvairius spaudos darbus at
lieka pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Skambinti 718 827- 
1350 

priežiūrą ir finansiškai parėmu- 
siems plokštelės išleidimą. To
kie buvo aktorė Aleksandra Gus- 
taitienė, dr. Juozas Kazickas ir 
inž. Juozas Rasys.

Aktorius Jurgis Blekaitis nu
švietė Henriko Kačinsko veiklą 
Lietuvos teatre, jo sukurtus 
vaidmenis, jo menišką skaitymą.

R. Petrutienė prisiminė tuos 
laikus, kai po operacijos jis buvo 
prisiglaudęs Petručių namuose 
ir vakarais pasakodavo apie savo 
darbą Lietuvos teatre. Kačinsko 
darbą Amerikos Balse apibūdino 
Alfonsas Petrutis.

Renginį užsklendė Petras Viš
činis, nurodydamas, kad keletas 
atsiuntė aktoriaus įkalbėtų raštų. 
Jie buvo: našlė Sofija Kačinskie
nė, Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, 
Jokūbas Stukas, Juozas Stem- 
pužis, Tadas Alinskas ir kiti.

Po programos svečiai buvo pa
vaišinti kava ir pyragaičiais. 
Publikos atsilankė kiek mažokai, 
įėjimas buvo laisva auka, tai su
rinktos aukos'vargiai padengs iš
laidas. Parduota 24 plokštelės. 
Plokštelės kaina 10 dol. be per
siuntimo, su persiuntimu 12 dol. 
Galima gauti pas spaudos platin
tojus.

Memorialinės lentos 
pašventinimas

Šv. Kryžiaus katedroje Bosto
ne Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties memorialinė lenta bus 
pašventinta balandžio 30, 5 v. v. 
Mišparai ir lentos pašventinimo 
apęigos vyks Švč. Sakramento 
koplyčioje prie katedros. Lenta 
jau įmontuota katedros sienoje, 
į apeigas kviečiami lietuviai iš 
visų apylinkių.

Sekstetas ruošia nauja 
programą

Bostono lietuvių vyrų sekste
tas atsidėjęs ruošiasi koncertui 
kuris įvyks gegužės 13, šešta
dienį, Liet. Piliečių.-skaugijos 
trečio aukšto salėje. Tai bus pir
mas to seksteto koncertas su 
nauja programa. Dabar sekstetui 
vadovauja Daiva Matulionytė- 
de Sa Pereira. komp. Julius Gai
deliui vadovaujant, sekstetas 
atlikdavo įvairias programas ne 
tik vietos renginiuose, bet 
dąžnai buvo kviečiamas ir į kitas 
vietoves, pasiekdavo net Los 
Angeles, Chicago ir kitur.

Atvyksta “Antras kaimas”

Laisvės Varpo veiklos 35 metų 
sukakčiai paminėti iš Chicagos 
pakviestas “Antras kaimas”. Ši 
vaidintojų grupė plačiai žinoma 
savo aktualia, įdomia ir patrauk
lia programa. Jų spektaklis bus 
gegužės 7 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio aukšto 
salėje.

Lituanistinėje mokykloje

Lituanistinės mokyklos moki
nių tėvų susirinkimas įvyko ba
landžio 8. Tėvai turėjo įvairių 
pasiūlymų mokyklos pagerini
mui Išrinktas naujas tėvų komi
tetas ateinantiems mokslo me
tams: M. Goštaitienė. P Kruko- 
nis, N. Snipienė ir V. Neitas.

Direktore lieka Daiva de Sa 
Pereira.

Šių mokslo metų mokyklos 
užbaigimas bus gegužės 21. Iš
kilmės pradedamos mišiomis 
10:15 vai. Šv. Petro bažnyčioje. 
Po mišių bendra kavutė parapi
jos salėje .Po to iškilmingas mo
kyklos ujmaigimo aktas. Šiais 
metais pirmą kartą bus atžymėti 
baigusieji aštuntą skyrių.

RENGINIAI

Balandžio 30 Lietuvos krikšto 
sukakties memorialinės lentos 
Šv. Kryžiaus katedroje atidengi
mas ir pašventinimas.

Gegužės 7, sekmadienį, 3 vai 
popiet Laisvės Varpo kultūrinis 
renginys So Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje Programą atliks “Antro 
kaimo teatras iš Chicagos.

Gegužės 20 Seksteto kon
certas So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos trečio aukšto salėje.
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Kultūros Židinyje šį savaitga
li: balandžio 29, šeštadienį, LB 
rytinio pakraščio darbuotojų su
važiavimas, balandžio 30, sek
madienį, madų paroda. Rengia 
Balfas.

LB rytų pakraščio darbuotojų 
suvažiavimas — konferencija 
vyksta balandžio 29, šį šešta
dienį, Kultūros Židinyje. Iš Chi- 
cagos atvyksta JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas dr. Anta
nas Razma ir Birutė Jasaitienė. 
Bus svarstomi aktualiausi Lietu
vių Bendruomenės veiklos klau
simai. Visi apylinkių ir apygardų 
valdybų nariai, šiaip besidomį 
LB veikla kviečiami dalyvauti. 
Pradžia 10 v. r.

Tautos fondo suvažiavimas 
bus gegužės 6 Kultūros Židiny
je. Pradžia 9 v.r. Suvažiavime 
dalyvaus ir Vliko pirmininkas dr. 
K. Bobelis iš St. Petersburg, 
Fla.

New Y’orko Lietuvių gydytojų 
draugijos metinis susirinkimas 
įvyks gegužės 6, šeštadienį, 12 
vai. Kultūros Židiny. Profesino 
pobūdžio paskaitą skaitys dr. Jo
nas Gintautas. Valdyba kviečia 
kolegas su šeimomis gausiai da
lyvauti. •»

Antanas Diržys gyvenąs 
VVoodhavene, serga ir yra pagul
dytas į ligoninę kur jam padaryta 
operacija.

Balys Gajauskas kviečiamas 
LB N Y apygardos valdybos, at
vyksta į New Yorką. Jo susitiki
mas su visuomene bus gegužės 
19, penktadienį vakare Kultūros 
Židinyje, o gegužės 21 Phila- 
delphijoje. Balys Gajauskas yra 
vienas iš žymiausių disidentų, 
sovietiniuose kalėjimuose iš
kalėjęs 37 metus.

Apreiškimo parapijos 75 
metų jubiliejus bus paminėtas 
gegužės 21 d. Bus padėkos mi
šios Apreiškimo parapijos bažny
čioje, po jų iškilmingas sukaktu
vinis banketas Kultūros Židiny
je. Ta proga leidžiamas leidinys, 
kur bus aprašyta parapijos istori
ja ir sudėti sveikinimai. Leidinį 
redaguoja Alfonsas Samušis.

Kun. Jonas Pakalniškis šie
met mini savo kunigystės 50 me
tų sukaktį. Sukaktis bus paminė
ta drauge su Apreiškimo parapi
jos 75 metų sukaktimi. Jis yra 
tos parapijos klebonas.

bus balandžio 30 d. 3 vai. po pietų Kultūros Židinyje, 
įeinant aukojama 10 dol.

Stalai užsakomi:
pas Vincą Padvarletj, telef., 847 - 5619 
arba
pas Reginę Ridikienę, telef. 849 * 0670

B ALFO 100-jo skyriaus 
valdyba

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

Tėv. dr. Kornelijus Bučinys, 
OFM, gegužės 7 dalyvaus Lietu
vos Atsiminimų radijo valandos 
šventėje, kuri bus lietuvių 
bažnyčioje Newarke. Ten jis au
kos mišias ir pasakys pamokslą.

Į Ap. reiškimo parapijos ir 
kun. Jono Pakalniškio jubiliejaus 
banketą visos vietos yra užsaky
tos. Rengėjai naujų rezervacijų 
priimti nebegali. Banketas bus 
gegužės 21 Kultūros Židinyje.

Vilniaus Aušros Vartų parapi
jos susirinkimas bus gegužės 7, 
sekmadienį, po 11 vai. mišių. 
Susirinkimas bus parapijos 
salėje. Naujai paskirtas klebonas 
kun. Eugenijus Savickis kviečia 
dalyvauti visus parapiečius, 
bažnyčios bičiulius, Lietuvos 
vyčių, Branduolio bei kitų orga
nizacijų narius. Bus aptariami 
svarbūs reikalai. Aušros Vartų 
parapija yra 570 Broome Street, 
(prie pat Holland tunelio) Man
hattan, N.Y.

Regina Ovsiukienė, newyor- 
<iečių Kęstučio ir Henriko Mik- 
ų pusseserė gyvenanti Šiauliuo
se, yra atvykusi viešnagėn į JAV. 
Už savaitės vyksta į Kęstučio ir 
□nos Miklų žiemos namus Flori
doje, kur žada svečiuotis apie 
dešimt dienų ir aplankyti įvairias 
Floridos įžymybes, kaip Epcot, 
Disney VVorld, Kennedy erdvės 
centrą ir kita.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 29, šį šeštadienį, 12:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama G. Do- 
nizetti opera L’Elisir D’Amore. 
Pagrindiniai solistai: Kathleen 
Battle, Luciano Pavarotti, Gino 
Quilico, Paul Plishka. Diriguoja 
Marcelio Panni. Tai paskutinė 
transliacija šiame sezone iš Met
ropolitan operos rūmų.

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 
Martinique. Bus keliaujama lai
vu Festivale, kurį administruoja 
Carnival Cruise Lines bendro
vė. Užsisakant anksčiau duoda 
20% nuolaida. Dėl informacijų 
kreiptis į Eleną Matulionytę, 61- 
36 56tb Avė., Maspeth, N.Y. 
11378. Tel. 718 326 - 3398.

Petras Pagojus, Perkūno cho
ro narys, sunkiai serga, guli 
Mary Immaculate ligoninėje 135 
St. Jamaica, antras aukštas. Da
bar yra ypatingos priežiūros 
kambaryje. Jam buvo padaryta 
kojos operacija. Perkūno choro 
nariai prašomi savo choro draugą 
aplankyti.

Algis Ruzgas, žinomas filate
listas, išvyko į Torontą, kur vyks
ta lietuvių filatelistų paroda. Su 
savim išsivežė įvairių ženklų, at
virukų rinkinį, kuris daugiausia 
liečia pirmąją olimpiadą Kaune.

Poetas Antanas Jonynas, 
dailininkų Irenos ir Vytauto Jo- 
lynų kvietimu, balandžio 20 iš 
Lietuvos atvyko į New Yorką ir 
dabar svečiuojasi dailininkų na
riuose.

Lietuvių Tautodailės Institu
to New Yorko skyriaus narių su
sirinkimas kviečiamas gegužės 
3, trečiadienį, 7 v. v. Lukoše
vičienės namuose, 91-04118St., 
Richmond Hill. Telef. 718 846 - 
7331. Prašomos dalyvauti narės 
ir tie, kurie domisi lietuvių liau
dies menu.

Vilniaus radijas,kurio dabar 
daug kas klauso, balandžio 19 
perdavė pasikalbėjimą su išeivių 
vyskupu Paulium Baltakiu, 
OFM. Vyskupas P. Baltakis bu
vo nuvykęs į kardinolo, Kauno 
arkivyskupo ingresą ir Lietuvoje 
svečiavosi apie porą savaičių.

Vilniaus universiteto ansam
blis Ratilio praeitą savaitgalį 
koncertavo Chicagoje. Iš ten iš
vyko į St. Petersburgą, kur turės 
du koncertus. Paskui keliauja į 
New Yorką. Dar tiksli data neži
noma, kada jie išskris į Vilnių. 
Tai bus gegužės pačioje pradžio
je, pirmosiomis dienomis.

Solisto Kazio Jakučio koncer
tas bus gegužės 13, šeštadienį, 
8:30 v.v. Camegie Hali Weill 
Recital Hali. Solistas atliks įvai
rių kompozitorių kūrinius, jų 
tarpe ir lietuvių: Miko Petraus
ko, Antano Vanagaičio, Stasio 
Šimkaus, Kazimiero V. Banai
čio.

Ridgewoode išnuomojamas 
švarus, gerame stovyje 6 kamba
rių butas. Modemiška virtuvė ir 
vonia. Švari aplinka. Siūloma 2-4 
asmenų suaugusių šeimai. Nuo
ma 585 dol. Skambinti 497- 
4677.

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

Vaistai ir medicinos prie
monės į Lietuvą. Siunčiame ir- 
video, stereo, magnetofonus,’ 
siuvamas mašinas ir panašiai. 
Prekės pristatomos per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai. Siunčiame kargo į 
Lietuvą. Romas Pūkštys, Trans- 
pak, 2655 W. 69 St., Chicago, 
111., 60629. Darbo valandos: 12 
- 6 v.v. kasdien, šeštad. 10-4 
v. popiet, arba susitarus, pir- 
mad. uždaryta. Tel. 312 - 436 - 
7772, namų 312 430 - 4145.

Ieškomas išnuomoti sausas 
rūsys arba koks sandėlys kur 
būtų galimą susidėti įvairius 
daiktus, audinius, keramikos 
rinkinius. Kas galėtų tai išnuo
moti, prašom pranešti Darbinin
ko redakcijai.

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

Parduodu gražų modernų 
kondominiumą, 5 kambarių mi 
dviem voniom, vienas blokas 
nuo vandenyno, St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel. 813 360 -3261.

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

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from$100. Fordš. Mer
cedes. Corvettes. Chevys. Sur- 
plus. Buyers Guide (1) 805 - 687 

i - 6000 ext. S - 4505.

Lietuvos jachtom pasitikti ko
mitetas posėdžiavo balandžio 20 
Kultūros Židinyje. Komitetui 
vadovauja Pranas Gvildys. Dar 
dalyvavo: jūrų kapitonas A. Ur- 
belis, dail. Albinas Elskus, kuris 
pats Jachta perplaukė Atlantą LB 
apygardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis, šaulių kuopos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas, Laisvės 
Žiburio radijo direktorius Romas 
Kezys, jaunimo atstovė. Aptarti 
einamieji reikalai. Kaip buvo 

'skelbta, jachtos gegužės 1 iš
plauks iš Klaipėdos uosto į New 
Yorko uostą, kurį žada pasiekti 
birželio 8 d.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 
pranciškonų leidžiamas dvi- 
mėnesinis žurnalas, dėl įvairių 
techniškų kliūčių yra pasivėli
nęs. Tik dabar jis pajudėjo. Grei
tai jis pasivys reikiams datas ir 
paskui jau eis normaliai.

Kultūros Židinio grindys nau
jos, blizgančios kaip veidrodis, 
įdėtas visiškai skirtingas parke
tas nuo to, kas anksčiau buvo.

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

Balfo N.Y. skyriaus valdyba 
iš savo skyriaus lėšų pasiuntė 
100 dol. Liet. Bendr. N.Y. apy
gardos suorganizuotam Tarvydų 
fondui. Visos šalpai suaukoja- 
mos lėšos skyrių persiunčiamos 
centro valdybai, kuri planuoja ir 
vykdo šalpą visame pasaulyje.

Maironio lituanistinės mo
kyklos abiturientų išleistuvės ir 
balius įvyks birželio 3 Kultūros 
Židinyje. Šokiams gros iš Chica- 
gos orkestras Gintaras, vado
vaujamas Viktoro Puodžiūno. 
Prašom šią data pasižymėti ka
lendoriuje ir ruoštis dalyvauti 
baliuje.

KONCERTA S
BUS GEGUŽĖS 6, ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK. KULTŪROS ŽIDINIO SALĖJE

PROGRAMĄ ATLIKS PIANISTAS

VVILLIAM SMiDDY

ĮĖJIMO AUKA 10 DOL, JAUNIMUI 6 DČL.

DALYVAUKITE! PAREMKITE KULTŪROS ŽIDINĮ!

- VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA 
LIETUVIAI PRANCIŠKONAI BROOKLYNE 
IR KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ

Balfo surengtoje madų parodoje. Šių metų paroda bus 
balandžio 30 Kultūros Židi nyje.

Madų paroda — Pavasario 
žiedai jau čia pat; balandžio 30 
3 vai. p.p. Kultūros Židinyje. 
Andrius Kovaliauskas demonst-

PATIKSLIN AME
Praeitame Darbininko nume

ryje, aprašant Ratilio priėmimą 
K. Židinyje, netyčia sveikintojų 
tarpe iškrito N.Y. tautinių šokių 
ansamblio Tryptinio sveikini
mas. Sveikino Tryptinio ansam
blio vadovė Jadvyga Matulai
tienė ir įteikė gana didelę dova
ną — kiekvienam Ratilio nariui 
marškinėlius su įrašu — Trypti
nis. Supakuotus marškinėlius 
įteikė ansamblio vadovei Zitai 
Kalmickaitei, kuri savo ruoštu 
juos išdalins ansamblio nariams. 
Ansamblį Tryptinį ir jo vadovę 
Jadvygą Matulaitienę atsiprašo
me.

ruoš savo ir kitų elegantiškiau
sias sukneles. Gražina Tiškutė- 
Tucci pati modeliuos. Gėrėsi- 
mės Loretos Klivečkaitės ir Al
donos Klivečkienės-McCarthy 
specialiai šiai parodai išrūpinta 
gražiausia apranga. Busimosios 
nuotakos rinksis vestuvines ir 
balines sukneles, kasdieninius 
drabužius ir net sporto aprangą. 
Vidurinė karta turėtų atsivesti 
savo vaikučius, vyresnieji—savo 
anūkus. Bus jiems modemiškų 
drabužių. Vyriškus modeliuos 
amerikietis profesionalas. Paro
dą atidarys Lietuvos gen. konsu
lo žmona Janina Simutienė. Sce
ną dekoruos Paulius Jurkus. 
Gabi ir įdomi pranešėja — Vida 
Jankauskienė. Ruošai vadovauja 
Regina Ridikienė, talkinama šei
mos, Balfo skyriaus valdybos ir 
būrio Balfo bičiulių.


