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Sov. S-gos prezidentui Gor
bačiovui, atvykus vizito į Kiniją, 
pavyko susitarti dėl normalių 
santykių atstatymo. Per 30 metų 
santykiai buvo paįrę dėl pasienio 
ginčų ir kitų nesutarimų.., 

Kinijos studentų pradėtos de
monstracijos Beijingo gatvėse už 
demokratiją ir didesnes laisves 
ne tik nenurimo, bet susilaukė 
tokio gyventojų pritarimo, kad 
demonstracijose dalyvauja mili
jonai žmonių. Vyriausybė iki šiol 
taikingas demonstracijas tole
ruoja, nors dėlto turėjo oficialias 
Gorbačiovo sutikimo iškilmes 
perkeldinti į kitą vietą.

Beirute, išsprogdinus didelį 
sprogmenų užtaisą automobily, 
pro šalį važiavęs Libano šiitų re
liginis vadas šeikas Hassan Kha- 
led ir jo žentas buvo užmušti ir 
daugiau kaip šimtas žmonių bu
vo sužeisti.

Sklinda nepatikrintos žinios, 
kad Etiopijos prezidentui Men- 
gistu Haile Mariam išvykus vizi
tui į Rytų Vokietiją, armijos vy
riausieji karininkai surengė prieš 
jį sąmokslą.

Vatikanas pasmerkė per tele
viziją skleidžiamą pornografiją ir 
prievartos veiksmus ir apkaltino 
jų skleidėjus dideliu..moraliniu 
blogiu.

Egiptas spaudžia JAV paveikti 
Izraelį, kad jis praplėstų paža
dėtų palestiniečių atstovų rinki
mų bazę.

Pritarimas J. T. visumos 
posėdžiuose JAV vedamos poli
tikos linijai ir toliau smunka. Už 
JAV remiamas rezoliucijas 1983 
m. balsavo 25.5 proc. valstybių, 
1984 m. — 21 proc., 1985 m. — 
22.5 proc., 1986 m. — 23.7 
proc., 1987 m. — 18.5 proc. ir 
1988 m. tik 15.4 proc.

Izraelio gynybos ministeris 
Yitzhak Rabin pagrasino pradėti 
dar žiauriau elgtis su palesti
niečiais, jei jie nesutiks dalyvau
ti palestiniečių atstovų rinki
muose.

Valst. sekretorius James A. 
Baker susitarė su Sov. S-gos užs. 
reikalų ministeriu Ševardnadze 
pradėti senai atidėliojamas dery
bas dėl strateginių branduolinių 
ginklų sumažinimo birželio 
mėn.

Per Panamoj vykusius prezi
dento rinkimus opozicijos kandi
datas pagal opozicinių partijų ti
kinimą surinkęs 3 kartus daugiau 
balsų už vyriausybės kandidatus 
ir dėlto vyriausybė rinkimus pa
naikino. JAV ir kitos Pietų Ame
rikos valstybės atvirai ragina ar
miją ir gyventojus priversti ka
rinį diktatorių gen. Manuel Ana
tomo Noriega atsistatydinti ir iš
vykti.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pareiškė ten atvyku-. 
šiam valstybės sekretoriui James 
A. Baker, kad Sov. S-ga numato 
sumažinti savo branduolinių 
sviedinių skaičių Europoj iki 
š.m. pabaigos ir pareikalavo, kad 
Nato pradėtų pasitarimus su 
Varšuvos pakto valstybėm dėl 
abipusio branduolinių ginklų su
mažinimo Europoj.

Prezidentas George Bush,

Atsisakė prisiekti
Kybartai(Vilkaviškio raj.). 

1987 lapkričio 18 d., 9 vai. Ro
mas Žemaitis buvo iškviestas į 
Vilkaviškio rajono karinį komisa
riatą. Su juo kalbėjosi majoras 
Spricinas ir komisaras R. Vozgir- 
da.

Juos domino, ar R. Žemai
tis dar nepakeitė savo apsispren
dimo neimti karinės priesaikos 
ir kuo tokį savo elgesį motyvuo
ja. R. Žemaitis paaiškino, kad, 
neimdamąs priesaikos, jis prote
stuoja prieš nekaltai kalinamus 
kunigus Sigitą Tamkevičių ir Al
fonsą Svarinską, o taip pat prieš 
tai, jog ir jis pats drauge su kun. 
Jonu Kastyčiu Matulioniu buvo 
nekaltai kalinamas Rusijos lage
riuose.

R. Žemaitis pareiškė savo įsi
tikinimą — lietuviai karinę tar
nybą turėtų atlikti Lietuvoje. 
Komisaras Vozgirda atsakė, kad 
tokiais atvejais su jais niekas ne
susitvarkytų. Komisaras bandė 
apkaltinti R. Žemaitį, kad jis ir 
kitus vaikinus agituoja neimti ka
rinės priesaikos, R. Žemaitis 
kaltinimą paneigė, paaiškinda
mas, jog niekada nieko nevertė 
ir neįkalbinėjo neimti karinės 
priesaikos, o savo asmeninių nu
sistatymų šiuo klausimu neslėpė 
ir ateityje nemano slėpti.

Nepavykus vaikino perauklėti, 
komisaras Vozgirda liepė majo
rui nuvesti jį pas prokurorą J. 
Matonį. Prokuroras bandė gra
žiuoju įkalbinėti imti karinę 
priesaiką. Į tai R. Žemaitis at
sakė, kad karinę priesaiką imtų, 
tačiau su viena sąlyga — tegul 
paskelbia spaudoje, per televizi
ją ir radiją, kad jis ir kun. J. K. 
Matulionis buvo neteisingai 
areštuoti ir atitinkamai nuteisti 
dviem ir trim metams laisvės 
atėmimo. Prokuroras atsakė, 
kad šito jie jokių būdu negali pa
daryti, tada R. Žemaitis savo 
ruožtu paaiškino, jog tegul su
pranta ir jie —jis taip pat negali 
imti karinės priesaikos.

Galiausiai prokuroras pasiūlė 
R. Žemaičiui rašyti pareiškimą- 
prašymą išvykti pastoviam gyve
nimui į užsienį ir garantavo, jog 
čia jam jokių trukdymų nebus. 
R. Žemaitis pasiūlymo atsisakė, 
motyvuodamas, kad yra lietuvis, 
jo Tėvynė Lietuva ir niekur kitur 
iš Lietuvos nežada vykti. Nepa
tenkintas atsakymu prokuroras 
J. Matonis bandė gąsdinti, kad 
ir nepriėmusį priesaiką paims 
dviejų metų karinei tarnybai, 
nuveš į Sibiro gilumą, kur sąly
gos bus panašios kalėjimo sąly
goms.

R. Žemaitis atsakė, kad kur 
bebūtų visur aiškins apie Dievą 
ir savo Tėvynę Lietuvą. Tuo apie 
2 valandas trukęs pokalbis 
baigėsi.

mijoje, stojant į Kunigų seminari
ją, KGB juos išskyrė ir šiais 1987 
m. Algis Gudaitis mėgino stoti į 
Kauno Kunigų seminariją, bet 
vėl tas pats atsakymas: "Šiais me
tais jūsų prašymo patenkiti nega
lime. Mėginkite kreiptis seka
nčiais metais .

Algio Gudaičio . atvejis nėra 
vienintelis, nors pastaruoju 
metu bedieviška spauda bei tele
vizija nuolat garsina, jog trukdy
mų stojantiems į Kauno Kunigų 
seminariją nedaro. Televizijos 
laidos Argumentai vedantysis 
drąsiai pareiškė: jog "Šiais me
tais į Kauno Kunigų seminariją 
buvo priimti visi norintys ten 
mokytis jaunuoliai .

Nugriovė kryžių
Gadunavas (Telšių raj.). Tel

šių rajone Gadunavo apylinkės 
teritorijoje prie kelio nuo seno 
stovėjo senas, baigiąs nugriūti 
kryžius. Vietos gyventojas Vin
cas Urnikis nutarė aplūžusį 
kryžių pakeisti nauju. Naują 
kryžių, prieš 40 metų padirbtą 
savo tėvo Stenbros, jam davė to 
paties Džiugo tarybinio ūkio 
gyventoja Sabutienė.

1987 m. spalio 29 d. Vincas 
Urnikis ir Albinas Austys kryžių 
pakeitė. Po trijų dienų V. Urni
kis buvo iškviestas į Gadunavo

apylinkės raštinę, kur jam buvo 
įsakyta naujai pastatytą kryžių 
nugriauti. į V. Urnikio aiškini
mą, kad jis tik senąjį kryžių, ku
ris toje vietoje išstovėjo daugiau 
nei 50 metų ir nei vokiečiams 
nei rusams netrukdė pakeitė 
nauju, niekas nekreipė dėmesio, 
V. Urnikis nugriauti kryžių atsi
sakė.

lapkričio 11 d. į apylinkę at
vyko rajono architektas ir parei
kalavo, kad V. Urnikis pasirašytų 
po aktu dėl savivališko kryžiaus 
pastatymo. Lapkričio 30 d. V. 
Urnikis, A. Austys ir Sabutienė 
buvo iškviesti į Telšių rajono ad
ministracinę komisiją, kur pagal 
BK 153 str. nubausti: V. Urnikis 
ir A. Austys 50 rub. pinigine 
bauda, o Sabutienei už tai kam 
leido savo pastatuose esantį 
kryžių minėtiems asmenims pa
statyti, pareikštas papeikimas.

Gruodžio 24 d. naktį kryžius 
buvo nugriautas.

Klierikams aiškina apie 
ateizmą

Kaunas. 1987 m. spalio 6 d. 
Kauno Tarpdiecezinėje Kunigų 
seminarijoje lankėsi Lietuvos 
aukštojo ir specialiojo mokslo 
ministras Henrikas Zabulis.

(nukelta į 2 psl.)

kalbėdamas užsienio politikos 
klausimais pareiškė, kad Maskva 
turi užsitarnauti šiltesnių santy
kių su Vakarais puoselėjimą ir 
kad JAV atsakys į kiekvieną tuo 
reikalu Sov. S-gos parodytą veik
smą.

Neleido stoti Į 
kunigų semlnartję

Prienai. Algį Gudaitį jau ket- 
veri metai KGB nepraleidžia į 
Kauno Kunigų seminariją. 1984 
m. jis kartu su broliu Aldonu pa
davė pareiškimą, bet KGB iš
braukė abu. 1985 m., jiems stojant
antrą kartą, brolį Aldoną Gudaitį 
priėmė, o Algio Gudaičio vėl ne
priėmė. Algis ir Aldonas Gu
daičiai — dvyniai. Pagal įstaty
mus dvyniai neskiriami nei mo
kykloje, nei Armijoje. Gudaičiai 
kartu mokėsi, kartu tarnavo Ar-

Vamiuose, okupuotoje Lietuvoje, gegužės 7 buvo pašventin
tas ir atidengtas paminklas žuvusiems partizanams už Lietu
vos laisvę. Paminkle įrašyta; “Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę 1944 - 1954”, apačioje įrašyta — “Laisvės 
siekianti tauta”.

Varniuose gegužės 7 atideng
tas ir pašventintas pirmas Lietu
vos paminklas žuvusiems parti
zanams pagerbti, praneša Lietu
vių Informacijos Centras. Iš
kilmė įvyko Lietuvos Laisvės 
Lygos Telšių skyriaus iniciatyva.

Paminklas žuvusiems partiza
nams atminti pastatytas prie bu
vusios NKVD būstinės, kur sa
koma, užkasta apie 200 Lietuvos 
partizanų lavonų. Paminklas iš 
marmuro, ant jo Vyčio kryžius, 
Gedimino stulpai ir užrašas: 
“Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę 1944 - 1954 
metais”. Pasirašo “Laisvės sie
kianti tauta”.

Iškilmėse dalyvavo apie 3,000 
asmenų, suvažiavusių iš Vil
niaus, Kauno ir kitur. Anot 
minėjime dalyvavusio Lygos 
vado Antano Terlecko, Telšių 
vietinė valdžia baugino apylin
kių žmones. Buvo nuplėšiami 
kvietimai, įspėjimus gavo mitin
go organizatoriai, paminklo ar
chitektas Alfonsas Prišmantas 
bei Telšių katedros vikaras Bu
drius, kuris paminklą pašventi
no. Jam liepta gegužės 11 atvykti 
j Telšių prokuratūrą pas tardyto
ją Lukauską.

Prieš paminklo atidengimo 
ceremoniją, pasak Terlecko, vie-

tos valdžia sušaukė kontramitin- 
gą, kuris turėjo nuspręsti pa
minklo likimą. Jį organizavo Var
nių vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Juozas Šalaševičius. Ta
čiau, atrodo, kad protestuoja
nčių prieš paminklo statymą 
neatsirado, o į atidengimą atvy
ko tik keletas trukšmadarių. Pa
minklo atidengimo iškilmei mili
cija netrukdė.

Mitingui pirmininkavo Jaro
slavas Banevičius, Kauno trem
tinių klubo pirmininko pavaduo
tojas, kuris savo kalboje pabrė
žė, kad susirinkusieji neatvyko 
suvedinėti sąskaitų su stribais ir 
kitais kolaborantais, tačiau 
būtina atstatyti istorijos tiesą ir 
pagerbti partizanų atminimą. 
Mitinge kalbėjo buvę partizanai 
Steponas Bubulas, Juozas Re- 
meikis ir Leonas Laurinskas, tai
pogi buvusios politinės kalinės 
Irena Einikienė ir Jadvyga Alek
sandravičiūtė, kuri skaitė savo 
eiles. Kalbas pasakė Amas Tau
janskas iš Laisvės Lygos Kauno 
skyriaus, Leonardas Vilkas iš 
Laisvės Lygos universiteto sky
riaus, Lietuvos demokratų parti
jos atstovas Boleslovas Bilotas, 
Stasys Buškevičius iš Jaunosios 
Lietuvos, poetas ir aktorius 
Kęstutis Genys. (LIC)

ĮSTEIGTA SĄJŪDŽIO 
INFORMACINĖ AGENTŪRA

įkurta Sąjūdžio Informacinė 
agentūra (ŠIA) pirma ir kolkas 
vienintelė Sovietų Sąjungoje 
veikianti nepriklausoma naujie
nų agentūra, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Vienas iš pagrindinių ŠIA dar
buotojų yra Sąjūdžio Spaudos 
centro vadovas žurnalistas Ri
mantas Kanapienis. ŠIA direkto
rius yra Sąjūdžio seimo tarybos 
narys Alvydas Medalinskas.

Pasak Kanapienio negalima 
pasikliauti nei Lietuvos TSR, nei 
Sovietų Sąjungos oficialiųjų 
agentūrų — Eltos ir Tašo — 
žinių objektyvumu. Todėl ŠIA 
sieks informuoti Sovietų Sąjun
goje akredituotus žurnalistus 
apie Sąjūdžio siekius ir Lietuvos 
įvykius.

Kiekvieną pirmadienį ŠIA iš
leidžia biuletenį Savaitės žinios, 
skirtą užsienio ir sovietų žurna
listams lietuvių, anglų ir rusų 
kalbomis. Jame skelbiami Seimo 
ir Taryljos dokumentai, Lietu
vos oficialiosios spaudos, pagrin
dinių radijo bei televizijos laidų 
apžvalgos, penktadieniais trans
liuojamų pokalbių su Algirdu 
Brazausku aptarimai. Taip pat 
spausdinami dviejų Sąjūdžio 
veikėjų — Vytauto Radžvilos ir 
Arvydo Juozaičio — komentarai.

Kitas ŠIA leidinys, vadinamas 
Apie mus, leidžiamas irgi kas sa
vaitę antradieniais laikraščio pa
vidalu. Jame dedamos užsienio 
ir Sovietų Sąjungos laikraščiuose 
išspausdintų straipsnių apie Lie
tuvą ir Sąjūdį santraukos. Apie 
mus paskirtis yra informuoti Lie
tuvos gyventojus, ką apie juos 
rašo užsienio ir Sovietų Sąjungos 
žurnalistai.

Prie ŠIA šiuo metu kuriasi ir 
video grupė, kuri ketina kas sa
vaitę į Maskvą ir užsienį siun
tinėti pagrindinių įvykių Lietu
voje aplžvalgas. J agentūros

veiklą taip pat jungiasi korespon
dentai, kurie pranešinėja apie 
įvykius Lietuvoje ir už jos ribų. 
Pvz., Rasa Miliutė buvo kaip 
ŠIA atstovė nuvykusi į Tbilisį, 
kai užsienio korespondentams 
buvo draudžiama ten važiuoti. 
ŠIA norėtų sukurti korespon
dentų tinklą, apimantį ne vien 
Pabaltijį, bet taip pat Armėniją, 
Gruziją ir Maldaviją. Su latviais 
l>ei estais tariamasi dėl kito biu
letenio Baltika leidimo.

Lietuvių Informacijos centras 
Xew Yorke bendradarbiauja su 
ŠIA perduodant žinias ir spau
dos iškarpas telefakso būdu į Vil
nių, ir skleidžiant ŠIA žinias bei 
dokumentus kitom lietuviškom 
ir kitataučių redakcijom. Turi
momis žiniomis, ŠIA planuoja 
gauti ir tarptautinio telekso ryšį, 
kas atvers dar vieną langą į pa- 
s‘««b (LIC)

JAV VALDŽIA PRAŠO SOVIETŲ PAAIŠKINTI 
KODĖL NEDAVĖ VIZŲ AMERIKOS LIETUVIAMS

JAV valdžia yra padarius du 
demaršus Sovietų Sąjungos vai-
džiai dėl Maskvos atsisakymo iš
duoti vizas aštuoniems Amerikos 
lietuviams, kuriuos Persitvarky
mo sąjūdis pakvietė dalyvauti š. 
m. Vasario 16-osios šventėje 
Lietuvoje, praneša Lietuvių In
formacijos Centras. Be to, yra

galimybė, kad šis klausimas iš
kils šio mėnesio gale įvyksian-
čioje žmogaus teisių konferenci
joje Paryžiuje.

Vizų užblokavimo klausimas 
iškilo gegužės 8 d. susirinkime 
Valstybės departamente, kurį 
JAV valdžia sušaukė nevaldinių 
organizacijų atstovams, juos

painformuoti apie Europos sau
gumo ir l>endradarbiavimo kon-
ferencijos ruošiamą “Konferen
cija apie žmogų’ Paryžiuje 
gegužės 30 — birželio 23 d. d

Susirinkime kalbėjusi Val- 
styl>ės departamento žmogaus 
teisių skyriaus vedėjo pavaduo
toja Paula Dobriansky aiškino.

kad 1989 m. sausio mėnesį Euro
pos saugumo bei bendradarbia
vimo konferencijoje dalyvaujan
čios šalys pasirašė dokumentą 
Vienoje kuris įkūrė mechaniz
mą, suteikiantį galimybę vieno 
krašto valdžiai betkada iškelti 
rūpimą žmogaus teisių klausimą 
kito krašto valdžiai. Dobriansky 
sakė, kad JAV tuo mechanizmu 
jau pasinaudojo, pvz. padaryda
ma demaršą TSRS valdžiai dėl 
astuonių Amerikos lietuvių vizų 
užblokavimo.

Valstybės departamento at
stovams baigus pranešimus buvo 
suteikta proga nevaldinių orga
nizacijų atstovams viešai pateikti 
klausimus. Buvo paklausta, kaip 
sovietai reagavo į damaršą dėl 
Amerikos lietuvių vizų ir, jei 
JAV valdžia nepatenkinta sovie
tų atsakymu, ar JAV žada tą klau
simą kelti Paryžiaus žmogaus 
teisių konferencijoje, Valstybės 
departamento atstovai aiškino, 
kad jų žiniomis sovietai lig šiol į 
demaršą nereagavo ir kad klausi
mas gali būti keliamas Maskvoje 
pasitarimuose tarp Valstybės de
partamento sekretoriaus Baker 
ir TSRS užsienio reikalų'minist
ro Ševardnadzės delegacijų
Toliau, buvo pasakyta, kad JAV 
atstovai Paryžiuje galbūt kels šį 
klausimą.

Po susirinkimo, LIC kreipėsi į 
Valstybės departamento atsto-

(nukelta į 2 psl.)



LIETUVOS ŽALIEJI 
STEIGIA PARTIJĄ

Lietuvos žaliųjų suvažiavimas 
įvyko balandžio 30 — gegužės l 
Rumšiškėse, pranešė Lietuvių 
Informacijos centras. Pasak

Savaitės 
įvykiai

Trys JAV karo laivai vizito 
tikslu atplaukė į Kinijos Shang- 
hai uostą tuo pat metu, kaip ten 
lankėsi Sov. S-gos prezidentas 
Gorbačiovas.

Kenija pasiūlė uždrausti vi
sam pasauly prekybą dramblio 
iltim, nes dramblių skaičius dėl 
nelegalaus jų žudymo nepapra
stai mažėja.

Panamos Romos katalikų 
Bažnyčia išleido pareiškimą, 
smerkiantį faktinąjį Panamos 
valdovą gen. Manuel Antonio 
Noregą i^ paragino kariuomenę 
neklausyti jo prievartos įsaky
mų.

Kinijos komunistų partijos po- 
litbiuras po ilgų ginčų pritarė 
partijos gen. sekretoriaus Zhao 
Ziyang politikai ryšium su stu
dentų demonstracijom.

Sov. S-gos užs. reikalų minis- 
teris Ševardnadzė įspėjo, kad, 
Nato valstybėm patobulinus Eu
ropoj turimas trumpų nuotolių 
branduolines raketas, Sov. S-ga 
turės persvarstyti savo nusistaty
mą ir arba sustabdyti branduoli
nių raketų Europoj išmontavimą 
ar pasigaminti naujas raketas.

Argentinos prezidentu didele 
dauguma buvo išrinktas peronis- 
tų partijos kandidatas Carlos 
Saul Menem.

Sov. S-ga pasiūlė išmontuoti 
daug ginčų sukėlusią Sibire sta
tydinamą galingą radaro stotį, jei 
JAV sutiks griežtai laikytis 1972 
m. sudarytos antibalistinių rake
tų sutarties nuostatų.

Vengrijos demokratėjimo 
procesą pristabdo jos sunki 
ūkinė būklė, bet partijos sekre
torius Karoly Grosz pareiškė, jog 
gali užtrukti dar kokie 8 metai, 
kol komunistų partija pagal gy
ventojų valią gali netekti jos tu
rimos galios.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Sąjūdžio ir Frontų atstovai, po
sėdžiavę Talinne nutarė bendru 
pareiškimu kreiptis į J. T. ir Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo konferenciją ir prašyti, kad 
joms būtų padėta atgauti nepri
klausomybes ir leista veikti neu
tralioj ir demilitarizuotoj Euro
pos zonoj. Atstovų pasitarimas 
taip pat pareiškė viltį, kad Sov. 
S-ga per metus laiko pasmerks 
ir panaikins 1939 m. Molotovo- 
Ribbentropo nepuolimo paktą 
su visais jo slaptais protokolais. 
Beto, deklaravo piliečių teisę pa
sirinkti valdymosi ir ūkinę siste
mas. Komunistų partijos vadai 
šioj atstovų konferencijoj neda
lyvavo.

Dėl JAV lėktuvnešy America 
kilusio gaisro ir sprogimo žuvo 
du jūreiviai.

Demokratų partijos eitynės Vilniuje. Nešami plakatai prieš Staliną, prieš komunizmą, 
prieš Ignalinos atominę elektros stotį.

Sąjūdžio seimo tarybos nario 
Arvydo Juozaičio žalieji savo su
važiavime taip ir nesugebėjo 
tapti partija...Ryžto ir politinės 
brandos stoka, leido absoliučiai 
daugumai mūšy žaliųjų išlikti 
pakankamai žaliais ’. Tačiau bu
vo sudaryta partijos kūrimo 
grupė, kuri suformavo šiuos 
partijos tikslus.

LIETUVOS ŽALIŲJŲ 
PAREIŠKIMAS

1. Lietuvos Žaliųjų suvažiavi
mas priėmė politinę rezoliuciją, 
kurios 3 punktas ragina Žaliuo
sius įsteigti Lietuvos Žaliųjų 

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

Savo konferencijoje klierikams 
H. Zabulis aukštai įvertino res
publikos ekonomikos pasieki
mus, gana plačiai apžvelgė susi
dariusią padėtį respublikos aukš
tosiose mokyklose, kalbėjo apie 
įvairias aukštųjų mokyklų kate
gorijas.

Po paskaitos ministras atsa
kinėjo į klierikų klausimus. Ko
kią reikšmę aukštosiose mokyk
lose turi dėstomas ateizmas? — 
domėjosi klierikai. Ministras H. 
Zabulis klausimą palaikė provo
kuojančiu ir pradėjo dėstyti savo 
asmenines pažiūras į ateizmą ir 
religiją, tvirtino, kad mūsuose 
yra pilna tikėjimo laisvė. Lekto
rius prisipažino, kad ateistu 
tapo, studijuodamas graikų ir lo
tynų kalbas, senovės raštus; grai
kų kalboje žodis Kristus reiškia 
pateptąjį, apologija ir hebrajų 
kalboje, o kadangi ab» žodžiai 
yra bendriniai, tai ir Kristaus ne-

KODĖL
NEDAVĖ VIZŲ
(atkelta iš 1 vsl.)

vus dėl papildomų žinių apie 
vizų užblokavimą. Vienas pa
reigūnas pasakė, kad Valstybės 
departamentas padaręs du de- 
maršus — pirmą vasario mėnesį 
VVashingtone ir antrą Maskvoje 
balandžio mėnesio gale ar gegu
žės mėnesio pradžioje. Pastara
sis demaršas padarytas pasire
miant Vienos sutarties įkurtu 
mechanizmu. Kitas Valstybės 
departamento atstovas tvirtino, 
kad vizų užblokavimo klausimas 
įtrauktas į sąrašą klausimų, ku
riuos Baker vadovaujama grupė 
gali iškelti Maskvoje. Jei klausi
mas bus keliamas, tai gali pada
ryti Baker ar žemesnio rango de
legacijos narys.

Astuoni Amerikos lietuviai, 
kuriems Maskva atsisakė išduoti 
vizas buvo: Gintė Damušytė. Al
gimantas Gureckas, Romualdas 
Misiūnas, Petras Molis, Bronius 
Nainys, Juozas Polikaitis, Anta
nas Razma ir Darius Sužiedėlis.

(LIC)

Partiją. Lietuvos Žaliųjų su
važiavime Politinė grupė sufor
mavo Lietuvos Žaliųjų partijos 
(LŽD) tikslus, uždavinius, parti
jos veiklos pagrindinius princi
pus ir narystės sąlygas. /

2. Lietuvos Žaliųjų Partijos tiks
las - suvereni, švari ir neutrali 
Lietuva, gyvenanti remiantis 
visų laisva valia, priimta verty
bių sistema, pagrįsta pagarba, 
meile ir tolerancija gamtai ir 
žmogaus žmogui.

Siekiant šių tikslų Lietuvos 
Žaliųjų partija privalo išspręsti 
tokius uždavinius: suformuoti 
gamtosauginę ideologiją, akty
viai dalyvauti visuomenės valdy
me, įgyvendinti Lietuvos Žalių
jų suvažiavimo patvirtintus pir
maeilius uždavinius politinių 
priemonių pagalba.

galėję būti, mat vardas bendri
nis. Aišku, auditorijai šis argu
mentas pasisrodė labai jau ne
mokšiškas ir sukėlė juoką. Apie 
kažkokį filologinį metodą nei
giantį Dievo buvimą, niekas ne
buvo girdėjęs. Teigdamas, kad 
klausimai kartojasi, be to pa
našius klausimus užduoda ir 
įvairūs ekstremistai, ministras 
H. Zabulis pareiškė, kad atsa
kinės tik į raštu pateiktus klausi
mus. Savo klausimuose klierikai 
piktinosi straipsniais Tarybinėje 
moteryje, kur V. Balkevičius 
išdrįsta taip grubiai tyčiotis iš 
Dievo Motinos Marijos. Ar ir čia 
nėra tikinčiųjų diskriminacija? 
— klausė klierikai. Minist
ras H. Zabulis išsisukinėjo, aiški-

DEMOKRATŲ PARTIJA VĖL 
ŪŽIA KALNŲ PARKE

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

Lietuvos

Vilniuje 
susirinko

Balandžio 16 Vilniuje Kalnų 
parke tūkstančiai žmonių susi
rinko į Lietuvos Demokratų Par
tijos mitingą, praneša 
Informacijos Centras.

Sąjūdžio būstinės 
žiniomis, į mitingą 
15.000 - 20,(XX) žmonių. Mitin
go tema:“Konstitucija ir demo
kratija. Vienas po kito kalbėto
jai reikalavo Lietuvos nepriklau
somybės, ragino išvesti sovietų 
kariuomenę iš Lietuvos, pasi
sakė prieš įsaką dėl baudžiamojo 
kodekso papildymo.

Pasak LDP lyderio Petro Vai
tiekūno, kalbėtojai norėjo aptar
ti “kaip mūsų samprotavimu 
turėtų vystytis konstitucijos 
svarstymas šiuolaikiniame eta
pe" bei komentuoti įsaką, kurio 
paskelbimas sutapo su įvykiais 
Gruzijoje. įsakas nustato baus
mes, taikytinas asmenims, dis
kredituojantiems valdžios orga
nus ir valdžios atstovus. Anot 
Vaitiekūno, įsakas dar labiau su
griežtina ir suvaržo demokrati
nes teises Sovietų Sąjungoje, 
įveda juridinį veiksmą, pagal 
kurį gali teisti asmenis už kritiką 
ir nuomonės pasakymą.

Tarp kalbėjusių buvo atsiku
riančios Demokratų partijos po-

3. Pagrindiniai Lietuvos Ža
liųjų Partijos principai: teisėtu
mas, vienybė ir savitarpio supra 
timas, daugianacionalūmas, ko 
legialumas, viešumas, atvirumas 
(kritika ir savikritika), operaty
vumas, ekologinis dvasingumas, 
savivalda (rotacija), įstatų laiky
masis.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Roąd, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas /skarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yecko ofisas LRo patalpose; 
86 - 01 114th St, Rlchmond HHI, N.Y 11418; TeL 718 441 • 2811.

1SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamafca Avė.(prie: Fbrest 
Pway St), Wobdhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotu veš. 
Koplyčios parūpinamos visose' miesto dalyse. Tel. 296 - 2?44r

4. Lietuvos Žaliųjų Partijos 
nariai gali būti: Lietuvos Žaliasis 
siekiantis Gamtos ir Žmogaus 
būties harmonijos, pripažįstan
tis Lietuvos Žaliųjų Partijos 
principus; tapti LŽP nariu gali
ma nuo 21 metų, priėmus prie
saiką Gamtai.

(LIC)

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

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

Savo auka paremk lietuviš
ką spaudą.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių a pd t au
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLErttr 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
porlte būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Inte r Garden Tavam. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

no, kad jis daug skaito ir domisi 
ateistine literatūrą, tačiau V. 
Balkevičiaus minėtų straipsnių 
neskaitė. Galiausiai pripažino, 
kad ateistų tarpe gali būti ne
mokšų; jo nuomone, tik dėl pa
vienių žmonių neįsisavinimo 
ateistinio auklėjimo metodų kyla 
konfliktai tarp tikinčiųjų ir ateis
tų mokyklose bei darbavietėse.

Ministras H. Zabulis į klierikų 
klausimus atsakinėjo ne rimtai, 
pavirušutiniš^i, į platesnes dis
kusijas apskritai nesileido, o 
klausiančiuosius dažnai nutrauk
davo.

Susitikimas truko pusantros 
valandos.

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

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

DĖTUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W!CN-FM. 90.5 
VVorcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas i 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

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

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

litinės organizacijos narys teisi
ninkas Jonas Gelažius, LDP laik
raščio Vasario 16-toji redakto- ; 
rius Juozas Krivas, Lietuvos 
Laisvės Lygos vadovas Antanas 
Terleckas ir Vilniaus Sąjūdžio ta
rybos narys šaltkalvis Vytautas 
Vilkelis.

Krivas priminė, kad gegužės 
12 sukanka 51 metai nuo de jure 
galiojančios Lietuvos konstituci
jos paskelbimo dienos. Jo nuo
mone tik ši konstitucija “Moloto- 
vo-Ribbentropo pakto ir jos pa
sekmių fone turėtų tapti tuo at
ramos tašku, kurio pagalba būtų 
formuojamas visuomenės požiū
ris į primestą Lietuvai siūlomą 
konstitucijos projektą”. Šių faktų 
akivaizdoje Krivas siūlė arti
miausiu laiku priimti pataisas į 
veikiančią LTSR Konstituciją, 
kas suteiktų galimybę išvengti 
tekių “sovietinės valdžios ma
nevrų”, kaip neseniai paskelbtas 
įsakas.

Vytautas Vilkelis kandžiai atsi
liepė apie kruviną susidorojimą 
su taikiais demonstrantais Gru
zijoje: “Visi šnekam Stalinas, 
Stalinas, Stalinas... Dabar de
mokratija, demokratija, demok
ratija. Važiuoja mūsų šviesus 
tėvelis į Angliją, reklamuojasi vi
same pasaulyje, tampa populia
riausiu politiku... o demokratija 
pasiekė apogėjų ir žmones kapo
ja lopetom... Nuostabu...”

Leidimas mitingui buvo gau
tas iš Vilniaus vykdomojo komi
teto, kuris pažymėjo, kad jį for
maliai duoda tik trim žmonėm 
— Boleslovui Bilotui, Povilui 
Pečeliūnui ir Petrui Vai
tiekūnui, kadangi Demokratų 
partija neregistruota. Leidimas 
buvo paskelbtas Vakarinėse 
Naujienose ir Komjaunimo Tie
soje .

Petro Vaitiekūno žiniomis 
Demokratų partijos skyriai ku
riasi rajonuose, pvz. balandžio 4 
įvyko LDP Kauno skyriaus stei
giamasis susirinkimas.

Anot Vaitiekūno, kas penkta
dienį Vilniuje į LDP koordinaci
nius pasitarimus susirenka 120 - 
150 žmonių.

$

(UC)

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

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

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

66 S6 M) ST MIDDI.E Ml.l.AGE Ql EF.XS X Y 
l’IIONES (7IS) 326 - I2S2 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALĖ

I ETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
UKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

l^asolino
* MEM0RIALS

Miestas, valstija, Zlp

KVECAS 
JONAS 

>933 + I 97 6

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILDAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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



Apreiškimo parapijai 75 metai

JAUNIMAS MUŠA BUGNUS

Gegužės 21 Apreiškimo para
pija Brooklyne atšventė 75 metų 
sukaktį. Buvo didelės iškilmės 
bažnyčioje, gražios ir iškilmin
gos pamaldos, Kultūros Židinyje 
sukaktuvinis banketas. Drauge 
buvo paminėta ir kun. Jono Pa
kalniškio kunigystės 50 metų su
kaktis. Jis yra sutapęs su Apreiš
kimo parapija, joje išbuvo net 30 
metų, vikaru buvo 18 metų, kle
bonu 12 metų.

Apreiškimo parapija yra pasi
dariusi lietuviškojo gyvenimo 
lyg koks centras. New Yorke 
buvo 5 lietuvių parapijos. Laikas 
kitas aptildė, labiau įveikė, o 
Apreiškimo parapija pasidarė lyg 
kokia katedra — šios apylinkės 
svarbiausia bažnyčia.

Šiais metais eilė lietuviškų pa
rapijų minės 75 metų sukaktį. Jų 
pradžia siekia laikus prieš pir
mąjį pasaulinį karų, kada imigra
cija iš Lietuvos buvo gyva, o at
vykę nauji ateiviai kūrė lietuviš
kas parapijas, kad jos savo lietu
viška aplinka globotų, glaustų 
prie savęs. New Yorko lietuviai 
savo tautinėmis parapijomis ėmė 
rūpintis jau 19 amžiaus pabaigo
je. 1895 buvo suorganizuota An
gelų Karalienės parapija. Bet ji 
labai greitai augo. Žmonės n«be- 
tilpo bažnyčioje. Reikėjo plėstis, 
kurti naują parapijų. Lietuviai 
paprašė vyskupų, kad duotų lei
dimą naujai parapijai organizuo
ti. To meto vyskupas Charles E. 
McDonnell leidimų davė ir 
pasiūlė nusipirkti buvusių vo
kiečių parapijos bažnyčių. Lietu
viai suderėjo ir taip 1914 prieš 
I-mąjį karą nupirko bažnyčių, 
mokyklos pastatų ir klebonijų.

Pastatai buvo statyti 1863 me
tais. Ilgai tarnavo vokiečiams, o 
kai šie pasitraukė iš to kvartalo, 
perėjo lietuviams.

Parapija atliko labai didelį 
vaidmenį. Ji aplink save būrė lie
tuvius ateivius, palaikė jų lietu

JAV LJS trečiasis politinis se
minaras — “Lietuva, šiandien ir 

• rytoj’ — įvyko balandžio 14-16 
Washingtone, DC. Seminaras, 
jau spėjęs tapti tradicija, su
traukė per 80 jaunuolių iš JAV 
ir Kanados, ir reikia laikyti jį šau
niai pavykusį. Iš New Yorko šiais 
metais dalyvavo keturiolika as
menų.

Penktadienio ryte šoferis 
nuvežė mus prie Kongreso įstai
gų pastato. Žodis apie šoferį: tai 
mano senas bičiulis dr. Juozas 
Laukaitis, neseniai atidaręs me
dicinos kabinetų reumatologijos 
specialybėje VVashingtono mies
to centre. Su juo grodavau kartu 
garsiajame Slibino orkestre Ro- 
chesteryje per šauniuosius Nixo- 
no valdymo metus. O tų penkta
dienio rytų išklausėme jau visai 
kitokį būgnų mušimų: Raybum 
Office Building eilė jaunų pabal- 
tiečių ir ukrainiečių aktyvistų 
aiškino, kaip mums gauti sva
resnį balsų Amerikos gyvenime.

Katherine Chuymachenko, uk
rainietė, Special Assistant, Bu- 
reau of Human Rights and Hu- 
manitarian Affairs, Department 
of State, pasakojo, kaip prieš pa
lyginus neilgų laikų niekas ne-

viškų nusiteikimų, lietuviškas 
tradicijas, stiprino krikščioniškų 
moralę. Jos vadovai buvo klebo
nai, kurie dirbo su dideliu pasi
šventimu. Tais klebonais buvo: 
kun. Nikodemas Petkus 1914 - 
1923, kun. Jurgis Pauliukas 1923
- 1926, kun. Antanas Kodis 1926
- 1929, kun. Kazimieras Paulio- 
nis 1929 - 1934, kun. Norbertas 
Pakalnis 1934 - 1967, kun. Juo
zas Aleksiūnas 1967 - 1970, kun. 
Pranas Raugalas 1970 - 1977, 
kun. Jonas Pakalniškis 1977 - 
1989. VI. 1.

Vikarais yra buvę eilė kunigų.
Didelės reikšmės turėjo para

pijos katalikiška mokykla. Tai su
prato parapijos kūrėjai, jog 
būtina turėti savo mokyklų, kad 
jaunimas išaugtų katalikiškoje 
dvasioje. Aštuonmetė parapijos 
mokykla irgi buvo įkurta 1914 m. 
Jai vadovavo lietuvaitės domi- 
ninkonės. Kasmet mokinių 
skaičius didėjo. 1923 mokyklų 
lankė 472 mokiniai. Per pirmus 
25 metus mokyklų baigė 625 mo
kiniai, iš kurių buvo 28 vie
nuolės, 6 kunigai, 2 gydytojai, 3 
advokatai ir po kelis kitose profe
sijose, kurios tarnavo lietu
viams.

Nuo 1925 m. iš tos apylinkės 
lietuviai pradėjo keltis į priemie
sčius. Mokinių skaičius ma
žėjo. Atsikėlė kitų tautybių 
žmonės, kurie mažiau rūpinosi 
mokyklos išlaikymu. 1972 me
tais mokykla buvo uždaryta.

Nuo 1950 metų parapijos pa
talpose veikė ir šeštadieninė 
Maironio vardo mokykla. Mo
kyklų globojo parapijos klebo
nas. 1970 mokykla persikėlė į la
biau lietuvių apgyventų rajonų.

Nuo pat pradžios parapija 
turėjo ir savo veiklų chorų, kuris 
statė operetes, rengė koncertus, 
dalyvavo dainų šventėse, daina-

(nukelta į 4 psl.)

PETRAS KLIMAS

norėjo nei girdėti apie pavergtas 
tautas. Martins Zvaners, latvis, 
Assistant to the Public Relations 
Director, American Latvian As- 
sociation, ragino klausytojus la
biau organizuotai veikti. O Mi- 
chael Tarm, estas, skatino pabal- 
tiečius reikštis per Amerikos po
litines partijas. Šiam pokalbiui 
moderavo jauna, bet jau patyrusi 
aktyvistė Ginta Palubinskaitė, 
JBASNC direktorė.

Po šio pokalbio įvyko Astos 
Banionytės (Baltic American 
Freedom League atstovės) spec- 
kursas: kaip veikti ir įveikti kon
greso atstovus. Banionytę ne 
sykį teko išklausyti kalbant pa
našiom temom, ir ji gerai išmano 
savo sritį — “lobbying”. .Jaučiasi 
visgi trūkumas, kuris nepriskir
tinas Banionytei. Antai, reikia 
kursų, kurie vestų prie dalykiškų 
akcijų, kurios sustiprintų pačių 
LJS organizacijų. Tik tada ji 
įstengtų įgyvendinti didesnę 

Vilniaus konservatorijos studentų kamerinis choras audiencijoje pas popiežių Jonų 
Paulių II š.m. balandžio 11. Nuotraukoje drauge su choristais iš k. chorinio dirigavimo 
katedros vedėjas Lionginas Abarius, švietimo ministro pirmasis pavaduotojas Romanas 
Podegelis ir choro vadovas Česlovas Radžiūnas. Dešinėje pusėje Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos rektorius prel. Algimantas Bartkus ir Vatikano radijo lietuvių programų 
redaktorius Kazys Lozoraitis. Nuotrauka padaryta chorui giedant Lietuvos himnų. 
Nuotr. Artūro Mari

dalį "lobbying” triukų, išmoktų 
per Banionytę.

Reikkia manyti, kad kirviai jau 
paaštrinti, tik jiems stokoja kotų.

Po to buvo pietų pertrauka. 
Maždaug dvidešimts mūsų nusi
danginome į Kongreso bibliote
kos visai neblogų kafeterijų, kur 
užkandome ir praleidorhe va
landėlę susipažindami. Išėję į 
gatvę, pradėjome eiti, bet 
kažkaip nesusiorientavome, ir 
pasidarė neaišku kur yra nusilei
dimas į požeminį traukinį. Bet 
kaip Washingtone gali žmogus 
paklysti, — policija matosi visur! 
Tie mandagūs vyrai labai pratę 
gražiai paaiškinti turistams kur 
jie turi žygiuoti.

Atsiradus JAV Valstybės de
partamento pastate, mus sveiki
no Algis Avižienis, Valstybės de
partamento diplomatinės tarny
bos pareigūnas. Avižienis pri
statė Paul Gobei, Special Assist- 
gant on Soviet Nationalities, De
partment of State. Gobei itin 
įdomiai kalbėjo, nušviesdamas 
efektus Lietuvoje pastarųjų 

metų įvykių, kurie lietė Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos santy- 
kus. Anot Gobelio, rusai ir suru
sinti gudai ir ukrainiečiai visgi 
sudadro 72% žmonių Sovietų Są
jungoje. Tai užtenka kariuome
nei neleisti pabaltiečiams ar ki
tom tautom pilnai išsilaisvinti. 
Be to, daug tautybių Sąjungoje 
yra labai atsilikusios ir nesusior
ganizavusios. Kazokas neprilygs 
lietuviui nei per tūkstantmetį. 
Vienok, Gobelis teigia, jog Lie
tuva pasieks per ateinantį de
šimtmetį gana platų savarankiš
kumą.

Kitas kalbėtojas buvo Valsty
bės departamento Sovietų sky
riaus pareigūnas latvis Ints Si- 
lins. Silins tarp kitko paaiškino, 
kad nepripažinimo politika yra 
tikrai svarbi. Kitoms sovietų pa
vergtoms tautybėms JAV neturi 
nusistatymo ryšių su jų nepri
klausomybės lūkesčiais. Silins 
išlaikytas, bet draugiškas būdas 
paliko gerų įspūdį, ypač kai jis 
prisipažino esųs latvių agentas 
Valstybės departamente.

Po to buvo Lino Kojelio žodis. 
Kojelis yra Deputy Assistant Se- 
cretary for Refugee Admissions 
Valstybės departamente. Tačiau 
jis nelietė jokių diplomatinių 
temų, o tarė bene svarbiausių 
žodį susirinkusiems. Juo sekda
mi dalyviai, galėtų labai daug 
nuveikti lietuvių labui. Būtent, 
Kojelis kvietė atvykusius 
negrįžti į namus, o pasilikti 
Washingtone ir rasti darbų 
valdžioje. Jis net kvietė norin
čius pagyventi jo namuose, kol 
jie atsistotų ant kojų. Per trejus 
metus iš šių seminarų Kojelis yra 
priviliojęs ne vieną lietuvį jau
nuolį į lietuviams naudingus dar
bus federalinėje valdžioje.

Dar prieš vakarienę visi užsu
kome į Lietuvių Informacijos 
Centro būstinę, vadovaujamą 
Viktoro Nako, kur vyko priėmi
mas ir susipažinimas su LIC 
veikla. O tų vakarą praleidome 
užeiginėje bešokdami ir šne
kučiuodami ligi vėlyvos nakties.

Ryte rinkomės jau nebe val
džios įstaigose, o viešbučio 
salėje, kurioje vyko pokalbis — 
Lietuva kryžkelyje, koks bus ry
tojus? Pokalbyje dalyvavo anks
čiau minėtas Viktoras Nakas, 
Darius Sužiedėlis, JAV LJS 
Krašto valdybos pirmininkas, ir 
Rimvydas Glinskis, Manhattano

(nukelta į 4 psl.)
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KELKITE! KELKITE! J
PAULIUS JURKUS

Satyros buvo spausdinamos 
Varpe ir jau tuo metu susilaukė 
didelio dėmesio ir populiarumo.

Nesatyrlnė beletristika
V. Kudirka taip pat bandė ir 

nesatyrinę beletristikų. Yra iš
likę du tokie bandymai. Apsaky
mas “Nekalta auka”, autoriaus 
pavadintas apysakos griaučiais, 
vaizduoja nusigyvenusių dvari
ninkų Navyčių moralinį sugedi
mą ir darbininkų Aičių sveiką 
prigimtį jų aukštą natūralų do
rovės jausmą.

Šiame kūrinyje V. Kudirka pa
rodė dvarininkų išsigimimą, o 
kaip kontrastų lietuvių liaudies 
aukštų moralę ir sveikų prigimtį. 
Vaizdavimo būdas realistinis su 
natūralizmo polinkiais. “Nekalta 
auka” nors tėra apysakos metme
nys, bet rodo V. Kudirkos bele
tristo sugebėjimus.

Antrasis nebaigtas Fragmentas 

yra “Pabaigtuvės”, taip pat vaiz
duoja lietuvių darbininkų ir ap- • 
lenkėjusių dvarininkų santykius. 
Tų santykių čia parodyta labai 
mažai. Autorius čia paliečia ir 
lietuvybės problemą. Vieni tų 
ponų niekina lietuvius, susipra
tusius lietuvius vadina litvoma- 
nais, lietuvių kalbą laiko žargo
nu, o kiti iš tų pačių dvarininkų 
vertina lietuvių judėjimą ir 
mėgina juos apginti.

Siame fragmente daug publi
cistinio elemento.

V. Kudirkos rfiįca

Lyrinių kūrinių MNkudirka 
paliko nedaug. Parašė tik 10 ori
ginalių eilėraščių, keliolika pagal 
svetimus pavyzdžius parašytų 
pasakėlių ir keletą verstinių 
eilėraščių. Iš jų susidarė rin
kinėlis Laisvos valandos (1899). 
Pats rinkinio pavadinimas lyg 

sako, kad eilėraščiai parašyti lais
valaikiu, tarp kitų didesnių dar
bų. Tačiau tie negausūs eilėraš
čiai V. Kudirkos darbuose ir 
kūryboje idėjiniu atžvilgiu 
užima labai svarbią vietą. Juos 
beveik visus galima pavadinti 
programiniais, proginiais, idėji
niais eilėraščiais.

Vienas pirmųjų V. Kudirkos 
eilėraščių yra “Gražu, gražiau, 
gražiausia”, improvizuotas J. 
Gaidžio kambaryje Varšuvoje, 
1888 įsteigus "Lietuvos” draugi
ja. Eilėraščio turinys patriotinis, 
skirtas lietuviams inteligentams. 
Gražu, kai lietuvių būrelis vie
ningai prisimena tėvynę, gra
žiau, kai žodžiais nuoširdžiai iš
reiškia tėvynės meilę, gražiau
siai, “kada širdims ir žodžiams ir 
darbai atsako, kada lietuviai sa
vanoriškai savo tėvynei dirba. 
Taigi konkretus patriotinis dar
bas yra laikomas aukščiausiu 
tėvynės meilės įrodymu.

Pirmajam Varpo numeriui 
vedamuoju eilėraščiu V. Kudir
ka sukūrė “Varpą”, simboliškai 
reiškiantį Lietuvos tautinio at
budimo rytą.

Varpo aido imitacijoje ir ryto 
simbolikoje juntamas aiškus ža
dinamasis motyvas, tolimes
niuose posmuose pereinąs į laik
raščio Varpo konkrečius uždavi
nius, į jo visos tautos žadinamąjį 
darbą. Pakilus, iškilmingas eilė
raščio stilius darniai rišamas su 

gamtos budimo ir žmogaus dar
bo motyvais: saulė, spindulys, 
tekėjimas, varpo gaudimas, 
skruzdynas, darbininkai, dienos 
darbai...

Nesenstančios reikšmės yra 
V. Kudirkos “Labora”, parašytas 
Varšuvos universitetą baigusių 
lietuvių išleistuvių proga (1890). 
Tai jaunų inteligentų, jausmin
gas raginimas prie idealizmo, 
prie visuomeninio — tautinio 
darbo; “Kol jaunas, o brolį, sėk 
pasėlio grūdą”, “Siek prie idealo 
tik doro ir aukšto”, “O skubink.. 
kol dega krūtinėj šventa ugnis 
toji, kur traukia prie darbo ir 
duoda tiek vieko, jog menkas ir 
silpnas net milžinu stoji".

Nurodo ir pavojus, kad idealų 
dažnai išsižadama "dėl trupinio 
aukso, gardaus valgio šaukšto...” 
Žmogaus gyvenimo prasmė, kad 
"neitum į kapą be likusio ženklo, 
kad žmogumi buvęs..." "I>alx)- 
ra” yra idealizmo, jaunystės 
himnas, taikytas jaunai ano meto 
lietuvių inteligentijai. Jo idėjos 
įvilktos į puikius alegorinius 
vaizdus, nušviestos gyvu jau
smu, išreikštos įtaigiu pakiliu sti
liumi.

Lietuvių tautiniam darbui va
dovaujančiai inteligentijai V. 
Kudirka sukūrė stiprios išraiškos 
eilėraštį “Maniesiems”. Lietuva 
turinti pavirsti į hydrą, kuriai 
vieną galvą nukirtus, jos vietoje 
išdygsta kelios galvos. Ir jei au

dra išverstų svarbų namo stulpą, 
nereikia to labai išsigąsti ir iš
lakstyti. bet reikia tuojau to stul
po vietoje kitą statyt. Alegorija 
labai aiški ir vaizdi ga. Tai lyg 
V. Kudirkos testamentas (1896) 
Lietuvos inteligentijai.

V. Kudirka šalia lietuvių vei
kėjų idealizmo, pasiaukojimo 
matė ir inteligentijos oportuniz
mo karjerizmo, bailumo. Eilė
raštyje "Lietuvos šviesuoliams 
tuos savanaudžius inteligentus 
tiesiog vadina niekšais, bara už 
išsislapstymą, už patriotiškai nu
siteikusios liaudies palikimą be 
vadų.

Prie šio eilėraščio derinasi ir 
kiek švelnesnės formos satyrinė 
V. Kudirkos pasakėčia “Žvirbliai 
ir kaliausė", kurioje pajuokiamas 
kai kurių lietuvių inteligentų 
perdidelis atsargumas, nepatei
sinamas bailumas.

Visą lietuvių tautinio atgimi
mo ideologiją V. Kudirka kon
densuotai išreiškė "Tautiškoje 
giesmėje (1898), tapusioje Lie
tuvos himnu nuo 1905 metų. 
Pats V Kudirka šiam eilėraščiui 
sukūrė ir melodiją, nors muzikos 
specialaus mokslo ir nebuvo 
ėjęs. Buvo iš prigimties muzika
lus. grojo smuiku ir violenčele, 
dalyvavo kvartete, dainavo cho
re.

Himne suderinamas romanti
nis idealizmas, skatinąs iš praei

ties stiprybės semtis, ir pozity
vistinis realizmas, liepiąs dirbti 
tėvynės naudai ir žmonių gero
vei. Pabrėžiama tiesa, mokslas 
(šviesa), dorybės takai, tėvynės 
meilė ir vienybė. Tai tikrai gilaus 
turinio tautinė giesmė, pralen
kianti daugelio tautų himnus. 
Tie idealai lietuvių tautai tokie 
universalūs, tokie išsamūs ir 
permanentiniai, kad himnas ir 
šiandien nėra pasenęs ir yra labai 
giliai patriotiškas. Himnas tūks
tančius lietuvių palaikė vienybė
je, skatino aukotis ir dirbti savo 
tautai. Ilgai jis buvo Lietuvoje 
uždraustas, už jo giedojimą žmo
nės buvo baudžiami. Dabar jis 
vėl išdidžiai ir galingai skamba 
ir išeivijoje ir okupuotoje Lietu
voje.

Socialiniais motyvais yra su
kurtas V. Kudirkos eilėraštis 
"Ne tas yra didis” (1889 - 1890). 
Didis yra ne tas, prieš kurį pri
spausti grandinėmis milijonai 
žemyn galvas lenkia, bet tas, ku
ris be kraujo skleidžia brolybę, 
lengvina vargdieniams gyveni
mo naštą, kuris, išsižadėdamas 
savęs, kovoja už laisvę, drįsta ap
ginti savo nuomones ir į akis pa
sako teisybę. Eilėraštyje galima 
nujausti ir rusiškos priespaudos 
netiesioginį pasmerkimą.

(Bus daugiau)

)
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New Yorko Liet. Jaunimo Sąjungos nariai, dalyvavę politi
niame seminare VVashingtone. Čia juos matome Lietuvos pa
siuntinybėje. I-oje eilėje iš k. Vilius Sruoginis, Laura Šatin- 
skaitė, Asta Lukoševičiūtė, Ramunė Adams; II-oje eilėje Ta
das Klimas, Rita Gylytė, Algis Lukoševičius.

JAUNIMAS MUŠA BŪGNUS
(atkelta iš 3 psl.)

LB valdybos narys. Taipogi in
formacini žodį tarė Sąjūdžio Info 
direktorė Rita Dapkutė. Pokalbį 
moderavo Rasa Avižienė, Wa- 
shingtono LJS valdybos narė. 
Pokalbis buvo tikrai aukšto ly
gio, ir klausytojai gėrėjosi savo 
narių ir bičiulių giliu išmanymu 
apie Lietuvos reikalus.

Kitas kalbėtojas buvo Valdas 
Adamkus, Regionai Administra- 
tor, Enviromental Protection 
Agency. Adamkus nubrėžė Lie
tuvos gamtos apteršimo krizę ir 
paaiškino apie neseniai įvykusią 
Jonavos avariją ir to įvykio gali
mą pasekmę - visiška Neries nu
marinimą. Jei išsiliejęs azotas 
nebus per sekančias savaites 
kaip nors užblokuotas, tai įsi
siurbs į Nerį ir Neris tiesiog pasi-
mirs. Taip pat paaiškėjo, jog Lie
tuvoje nėra nei vienos biologinio 
vandes apvalymo įmonės. Viskas 
eina tiesiai į upes. Tačiau Lietu
voje geri specialistai ryžtasi 
padėtį pakeisti, įvedus respubli
kinį savarankiškumą.

Po pietų įvyko pokalbis apie 
ekonominius ryšius su Pabaltijį!. 
Kalbėjo Ojars Kalninš, Public 
Relations Director, American 
Latvian Association; Frank J. 
Gaffney, Jr., buvęs Deputy As- 
sistant Secretary of Defense for 
Arms Control and Nuclear Poli- 
cy; ir estas Rein Vosari, presi- 
dentas akcinės bendrovės 
AM ĖST. Kalninš įdomiai nu
švietė latvių Latvijoje nuomonę, 
kad jie turi gerinti ekonominę 
būklę, tokiu būdu pasi ruošdami 
nepriklausomybei. Gaffney kal
bėjo daugiau teoretiškai, o Rein 
Vosari pernelyg dalykiškai, pa
gaunančiai, ir paprastai pasakojo 
apie savo firmos pastangas 
pradėti prekybą su Estija. Di
džiausia kliūtis tai galbūt bever
tis rublis, taip pat visgi Estijos 
gamyba baisiai atsilikusi ir var
giai atitinkanti laisvojo pasaulio 
standartams.

Šiam pokalbiui moderavo

Ap reiškimo parapijai 75 metai
(atkelta iš 3 psl.)

vo ir kitų tautų žmonėms. Tai 
kėlė muzikinę lietuvių kultūrą.

Čia veikė daug lietuviškų ka
talikiškų organizacijų, kurios pa
laikė parapijos dinamiškumą, 
ugdė socialinį lietuvišką gyveni
mą. Tokie Lietuvos vyčiai 
subūrė labai daug jaunimo.

Po antrojo pasaulinio karo, kai 
atvažiavo naujos tremtinių ban
gos, parapijos patalpos pasidarė 
viso lietuviško gyvenimo centru 
— čia draugijų draugijos rengė 
savo vakarus, vaidinimus, turėjo 
susirinkimus. Būrėsi ateitinin

Rūta Virkutytė, VVashingtono 
LJS apylinkės pirmininkė.

Po pokalbio buvo tikras nervų 
išbandymas, — Būtent, rinkimi
nis LJS suvažiavimas, kurio pa
grindinė dalis be pirmininko Da
riaus Sužiedėlio žodelio, buvo 
naujojo sąjungos statuto patvirti
nimas. Su juo supažindino jo 
ruošos komiteto nariai, Rita Gy
lytė ir Tadas Klimas. Išryškėjo, 
kad statutas svarbesnių pakeiti
mų nuo senojo statuto neturi, ir 
remiasi naujuoju JAV LB statu
tu, be to, LJS nebeturėsianti ta
rybos, o tarybos funkcijas atliks 
metinis rinkiminis* suvažiavi
mas. Nors buvo intensyvių peš
tynių dėl neesminių punktų, pa
galiau suvažiavimas statutų 
priėmė be pakeitimų. Peršasiiš- 
vada, kad suvažiavimo dalyviai 
gan išmintingai elgėsi, palyginus
su debatais per Lietuvos Persi
tvarkymo steigiamojo kongreso 
septynių valandų imtynes su 
Lietuvos konstitucijos projektu, 
kuris irgi po tų ilgų valandų buvo 
seimo priimtas.

Vakare Hoiiday Inn Center 
viešbučio salėje įvyko šokiai, ku
riuose seminaro dalyviai galėjo 
smagiai pasišokti ir pamiršti vi
sus statutų rūpesčius.

Sekmadienio ryte rinkomės 
Lietuvos pasiuntinybėje, jau
kias, šeimyniškas mišias aukojo 
Tėv. dr. Tomas Žiūraitis. Trum
pą sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
diplomatinės tarnybos šefas dr. 
Stasys Bačkys. Buvusieji politi
niai kaliniai, Balys Gajauskas ir 
dr. Algirdas Statkevičius, kurie 
buvo dalyvavę visame* seminare, 
irgi buvo kviesti tarti sveikinimo 
žodį. Jų žodžiai, tačiau, užsitęsė 
į valandos ilgumo paskaitas, ku
rios buvo nevietoje. Pagaliau vy
rai pradėjo kėdžių nešimo akciją 
kad nors moterys, išstovėjusios 
arti dviejų valandų, galėtų at
sisėsti.

Paskutinė programos dalis, 
kaip visados, tai užkandžiai, nu- 
sifotografavimai, ir atsibučiavi- 

kai, skautai. Čia prisiglaudė ir 
judri tautinių šokių grupė.

Prisimindami parapijos 75 
metų sukaktį, sveikiname ją ju
biliejaus proga, linkime nepa
vargti ir toliau organizuotis, 
saugoti lietuvybę, lietuviškąjį 
žodį, visada ugdyti krikščio
nybės kilnią dvasią.

Pasitraukiančiam į pensiją 
kun. Jonui Pakalniškiui nuo
širdžiai dėkojame už daugelio 
metų triūsą. Prašome ir toliau 
pasilikti parapijos artumoje. 
Tegu Dievo palaimą lydi visada 
ir visur!

L. TULABA

Perskaitęs prel. A. Bartkaus, 
Šv. Kazimiero kolegijos rekto
riaus, laišką, kuriuo kreipiasi į 
lietuvišką visuomenę, priminda
mas Kolegijos reikalus ir prašy
damas paramos; o taip pat susi
pažinęs su Religinės Šalpos me
tinėmis išlaidomis, noriu, kaip 
buvęs ilgametis Kolegijos orga
nizatorius ir rektorius, tarti savo 
žodį.

Ilgus metus aukojomės ir 
kentėjome, organizuodami ir va
dovaudami Kolegijai, bet 
tylėjome. Atrodė, kad lietuviška 
visuomenė mumis nesidomėjo; 
o jei kartais patylomis prabildavo, 
tai vien priekaištus paberdavo. 
Dievo Apvaizdos stebuklingai 
laiminami sukūrėme Kolegiją ir 
ją per 40 su viršumą metų iš
laikėme. Dirbome ir šiandien 
dirba vadovybės žmonės be al
gos, be apdraudos, be pensijos. 
Nebuvo ir nėra kitos galimybės.

Kai nūdien lietuviai turi mili
joninius fondus, kai milžinišką 
sumą pinigų sudėjo Lietuviškai 
katedrai prie vieno Chicagos 
universiteto išlaikyti, . kai 
milžiniškos sumos išleidžiamos 
visokiems suvažiavimams orga
nizuoti ir pravesti, negalime to
liau tylėti.

Visi suminėti lietuviškos veik
los veiksmai turi savo prasmę ir 
reikšmę, bet ar mažesnę svarbą 
turi Kolegija mūsų tautiniam ir 
religiniam gyvenimui? Esu tik
ras, jog Kolegija turi net didesnį 
įnašą mūsų išeivijos gyvenime ir 
mūsų santykių palaikyme su Lie
tuva ir Bažnyčia Lietuvoje. O 
juk Bažnyčia šiandien Lietuvoje

POETAS BERNARDAS
BRAZDŽIONIS LIETUVOJE

Kas klausosi Vilniaus radijo, 
tas jau gerai žino, kad gegužės 
gale Lietuvoje lankosi poetas 
Bernardas Brazdžionis. Iš Los 
Angeles į Lietuvą išskrido 
gegužės 20. Vilnių pasiekė 
gegužės 23. Ten jį sutiko su retu 
iškilmingumu.

Nustatyta plati jo kelionės 
programa. Pirmiausia Vilniuje 
jam bus įteikta jo poezijos rink
tinė Pilnatis, kurią dideliu tiražu 
išleido Vilniuje. Vilniuje bus su
sitikimas su rašytojais rašytojų 
namuose. Iš ten keliauja į Kau
ną. Kaune bus literatūros vaka
ras, kuriame dalyvaus buvę iš
tremti kaliniai poetai, sėdėję la

mai. Grupinei nuotraukai išsiri
kiavome ant pasiuntinybės laip
tų. respublikonai iš dešinės, de
mokratai iš kairės. Staiga visi- 
šūktelėjome, valio! išvydę visai 
virš mūsų per trečio aukšto lan
gą, išlindusi mūsų pirmininką 
Darių Sužiedėlį su kažkokiu kar
du vienoje rankoje prie Lietuviš
kos trispalvės tenais kabančios. 
Faktiškai tai nebuvo kardas, o 
pagalys. kuriuo Sužiedėlis 
bandė ištiesinti vėjo susuktą tri
spalvę*, tačiau iš pirmo žvilgsnio 
atrodė itin karinga ir net žavin
ga.

Seminarą rengė VVashingtono 
I kitos instancijos įvairiopai 
parėmė: Lietuvos pasiuntinyl>ė, 
JAV’ LB. JAV LB VVashingtono 
apylinkė, ir Amerikos Lietuvių 
Taryba. Seminarą reikia laikyti 
pilnai pavykusiu, ir jis yra pasi
daręs svarbiausiu jaunimo reiš
kiniu. Seminarų dalyviai rytoj 
perims mūsų organizacijų va
džias, o seminarai yra kaip ir jų 
mokykla tam tikslui. Reikia svei
kinti seminaro organizatorius, ir 
linkėti jiems ištvermės, kad ne
pailstų šiame darbe, ir mostų 
šiuos ląbai naudingus ir vertin
gus seminarus.

yra pagrindinis ramstis-kovoje už 
laisvę ir tautines vertybes.

Kolegija visada buvo ir yra ne
pamainomas tarpininkas tarp šv. 
Sosto ir Bažnyčios Lietuvoje. Be 
Kolegijos ar mes turėtume arki
vyskupus ir nuncijus lietuvius? 
Ar mes turėtume lietuvių ko
plyčią Šv. Petro bazilikoje? Ar 
mes būtume galėję turėti tokius 
šv. Kazimiero ir Lietuvos krikšto 
minėjimus, kokius turėjome Ro
moje?

Be Kolegijos ar mes turėtume 
tokius tamprius ryšius su Šv. 
Sostu, kokius turime? Kolegija 
buvo ir yra lietuviškos informaci
jos centras ir šaltinis Italijoje ir 
visoje Europoje. Kolegija yra 
mažas Lietuvos kampelis viso 
krikščioniško pasaulio centre — 
Romoje. Neužmirština taip pat, 
kad Kolegija paruošė lietuviškai 
sielovadai išeivijoje eilę kunigų.

Turint visa tai prieš akis, 
pagrįstai galima laukti ir reika
lauti, kad lietuviška visuomenė 
atgręžtų savo dėmesį į Kolegi
ją , ją labiau vertintų ir daugiau 
visokeriopai remtų.

Kolegija yra reikalinga finan
sinės paramos. Jos laukia visų 
pirma iš lietuviškų finansinių 
veiksnių, o taipgi iš pavienių ge
raširdžių asmenų, kurie iki šiolei 
rėmė ir remia įvairius fondus: 
rinkliavomis, palikimais ir asme
ninėmis sumomis. Kolegija lau
kia taip pat moralinės ir dvasinės 
paramos. Laukia maldų. Laukia 
kandidatų. Juk jaunų kunigų lie
tuviškai sielovadai labai trūksta.

į visus kreipiamės. Visus pra
šome atsiminkite Kolegiją. Už
tikrinkite jai ramią ir sėkmingą 
ateitį.

1989 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

gėriuose. Taip pat dalyvauja ir 
svečias poetas Bernardas Braz
džionis.

Iš Kauno važiuoja į Šiaulius. 
Ten matys vieno Žemaitės veika
lo inscenizavimą, dalyvaus lite
ratūros vakare. Po to Kryžių kal
ne Brazdžioniu šeimos vardu 
bus pastatytas naujas kryžius su 
dedikacijos lentele, kur dėkoja
ma Dievui už išsigelbėjimą karų 
metu.

Iš Kryžių kalno poetas Euge
nijus Matuzevičius vežaį Biržus. 
Pakelyje sustos toje vietoje kur 
kadaise gyveno poetas. Dabar 
ten viskas nugriauta. Buvo pa
statytas kryžius, ir tas vėliau 
buvo nugriautas. Biržuose ka
daise mokėsi poetas Bernardas 
Brazdžionis. Ten bus didelis li
teratūros vakaras.

Iš Biržų grįžta į Vilnių. Vil
niaus katedroje bus jo religinių 
eilėraščių vakaras. Paskui Sąjū
dis operos ir baleto teatre ren
gia jo didžiulį pagerbimą ir jo 
poezijos vakarą. Dalyvauja akto
rius Leimonas Noreika, solistas 
Kernagis, kuris dainuos neseniai 
sukurtą Ber. Brazdžionio žo
džiams “Šaukiu aš tautą".

Poeto atvykimas išgarsintas 
visoje Lietuvoje. Iš Vilniaus iš
vyksta birželio 6.

GEGUŽĖ 
LIETUVA IR AUSTRIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje. 3 Kaune, 2 Vienoje. 
KeHonė 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. 808 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko

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

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

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

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

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

$2,452 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 5 naktys Vlniuje, 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 
LIETUVA IR šVEICARUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 

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

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

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

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

$2,642 iš Čikagos

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

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys-Vfišiuįė*•: 
KeHonė Nr. 944 rugstfjtrl'4-2310-- : $1,799 fc,Bbstonb.ir-Niujorko 

,i; < .. *u\ $1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

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

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

$1,782 iš Čikagos

BALT1C TOURS & ORBIS 
PARODO VISĄ UETUVOS IR LENKIJOS GROŽ|

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje 
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuriche.
KeHonė Nr. 616 birželio 16-liepos 1 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos
KeHonė Nr. 714 liepos 14-29 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos
KeHonė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupeil

Beltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALT1C TOURS 

Sulte 4 
77 OAK STREET 

NEWT0N, MA 02164
Tol. 617-965-8080

— Nina Kasniūnaitė, Vytauto 
jr. ir Julijos duktė, Michigano 
miesto Marąuette katalikų mo
kyklos garbės mokinė, atstovau
dama gimnazijai, teniso žaidime 
laimėjo pirmą vietą. Ji taip pat 
žaidžia krepšinio ir tinklinio 
rinktinėje. Kaip išrinkta ameri
kiečių mokyklų atstovė, dalyva
vo tarptautinėse stovyklose Šve
dijoje, Norvegijoje, Brazilijoje. 
Paskutiniais metais buvo išrinkta 
stovyklos vadove. Priklausė prie 
lietuvių skautų. Apie Niną rašė 
miesto dienraštis.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJ AM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir josiųjt 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Bhrd., Brooktyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratpBtl prenumeratą 1989 metama

Vardas Ir pavardė______________________ ,________

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mo
tus Kainuoja tik 15 doi. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 doi. motam.
Siunčiu už prenumeratą $.....
Už kaiendony $___
Spaudai paremti $.....



BALYS GAJAUSKAS KULTŪROS ŽIDINYJE
LB NY apygardos valdybos 

iniciatyva iš Los Angeles buvo 
pakviestas Sibiro kalinys Balys 
Gajauskas. Jis čia atvyko gegužės 
18 ir svečiavosi pas Vytautų ir 
Aldonų Katinus VVoodhavene. 
Vytautas Katinas buvo su juo 
pažįstamas. Prieš antrų B. Ga
jausko areštų 1976 m. V. Katinas 
lankėsi Lietuvoje ir ten susi
pažino su juo.

Susitikimas su lietuviškųja vi
suomene įvyko gegužės 19, 
penktadienio vakarų. J Kultūros 
Židinį susirinko publikos arti 
dviejų šimtų. Scena buvo pa
puošta dviem didelėm lietuviš
kom vėliavom, pakabintas vytis, 
Gedimino stulpai.

Siuntinukas iš Sibiro
Kai B. Gajauskas buvo 

kalėjime, su juo susirašinėjo 
Emilija Jurevičiūtė iš Linden, 
N.J. Balių Gajausko adresas 
buvo paskelbtas spaudoje. Daug 
kas tada galėjo jam rašyti. Rašė 
ir iš Lietuvos, ir iš kitų kraštų. 
Emilija yra gavusi ne vienų jo 
laiškų. Painformavo jų ir apie at
vykimų į Amerikų. Rašydama 
laiškus, pasirašydavo tik E. Jure
vičius, taip Balys nežinojo, ar 
laiško autorius yra vyras, ar mo
teris.

Prieš keletu mėnesių ji buvo 
pasiuntusi siuntinukų į jo trem
ties vietų Sibire. Kol siuntinukas 
nuėjo, jis buvo paleistas iš trem
ties grįžti į Lietuvų. Siuntinukas 
nuėjo į Sibiru, bet jo neberado. 
Tada grųžino atgal siuntėjui. 
Emilija Jurevičiūtė jo jau nebe- 
siuntė į Lietuvų, nes jau žinojo, 
kad jis pats atvažiuos į Amerikų.

Su tuo siuntinuku ji ir atvyko 
į Kultūros Židinį. Pasirodžius 
Baliui Gajauskui, ji ir prisistatė. 
Šis labai nustebo, kad su juo kal
basi ne vyras, o moteris. Jis visų 
laikų manęs, kad Jurevičius yra 
vyras. Dar labiau nustebo, kai 
jam įteikė siuntinukų. Balys tik
rai pajuto, kad žmonės jo neuž
miršo sunkiose jo dienose, kad 
ir dabar jis čia sutinkamas su di
dele meile ir pagarba. 

Pakviečiamas scenon

Scenoje buvo stalas, užtiestas 
žalia staltiese. LB N Y apygardos 
pirmininkas Vytautas Alksninis 
ir pakvietė į scenų garbingųjį 
svečių. Taip pat pakvietė Romų 
Kezį, Paulių Jurkų, Algį Šilba- 
jorį pravesti pasikalbėjimų su 
svečiu.

Pirmiausia pirmininkas V. 
Alksninis pasveikino svečių visų 
New Yorko lietuvių vardu. Paki
liai sugiedotas Lietuvos himnas. 
Paulius Jurkus trumpai priminė 
Balio Gajausko nueitų vargo ke
lių. Gimęs jis 1926 vasario 24 Vy- 
grelių kaime, Vilkaviškio apskri
tyje. Antrų kartų atėjus bolševi
kam, jis buvo partizanas kovoto
jas. Šiauliuose jį suėmė 1948 
rugsėjo 18. Buvo nuteistas 25 
metam. Kalintas koncentracijos 
stovykloje Mordovijoje. Išleistas 
į Kaunu grįžo 1973 gegužės 3. 
Dirbo elektros monteriu. 1977 
kovo 20 vėl suimtas. Buvo apkal
tintas, kad sudaręs lietuvių poli
tinių kalinių sųrašus, kaupęs par
tizanų judėjimo dokumentus ir 
juos fotografavęs. 1978 kovo 14 
Vilniaus aukščiausiojo teismo 
nuteistas 10 metų griežto režimo 
lagerio ir 5 metus tremties. Iš 
viso Balys Gajauskas kalėjimuo
se praleido 37 metus,— pačias 
gražiausias savo gyvenimo die
nas. Ir tokiame varge — ne
palūžo.

Apie gyvenimų sovietiniuose 
lageriuose

Toliau kalbėjo pats svečias Ba
lys Gajauskas apie kalinio sun
kias dienas. Jie buvo pasmerkti 
pražūčiai. Ne kartų pasakė: mes 
jus išspausime, paskui išmesi
me. Sunkiausia buvo Stalino lai
kais. Jam mirus, padėtis pa
gerėjo. Jau net mokėjo kaliniam

Pasikeitusi užsienio valiutos parduotuvė 
“Merkurijus” Vilniuje,Kosmonautųprosp.31

Atnaujinti parduotuvės įrengimai, išplėstas ir praturtintas prekių 
pasirinkimas. Ateikite, žiūrėkite, suteikite savo artimiesiems 
džiaugsmą! Jūs rasite pas mus:

•j EMPISAL- įvairius mezgimo mašinų modelius, 
įvairiausių rūšių siūlus ir mezgimo žurnalus.

ė, PUMA - naujausių modelių sportinę aprangą.
% SCOTCH 3 M - spalvotas filmavimo juostas.
t*OLYMPIA - rašomąsias mašinėles lietuvių kalba.
O MORRIS - mikro-bangų krosneles, indų plovimo mašinas, 

lyginimo automatus ir daug kitų nepakeičiamų 
moterų pagalbininkų.

% VARTA - baterijas įvairiems tikslams.
^Asmeninius kompiuterius su teksto mašinėle.

Kaina ir kita informacija:
Hamburg - Vilnius Export Gmbh,
Darbovenstieg 2, D-2000 Hamburg 55.
Tel. 040/870-3524. Telex: 2164589 hvex d Ed/ta

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 SOUTH VVESTERN AVENUE J?.’
CHICAGO, ILLINOIS 60643
TEL. (3121 238-9787

T f

KELIONES Į LIETUVĄ '1989 m.
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 - Uepos 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 - Uepos 12 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2 2,595.00 2,445.00
6. Uepos 11 - Uepos 30 Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 2,795.00 2,645.00
7. Uepos 24 • Rugpjūčio 09 Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 2,695.00 2,545 00
8. Uepos 29 - Rugpjūčio 16 Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1 2,695.00 2.545.00
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2. Maskva 1 2,595.00 2,445 00

10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1 2,595.00 2,445.00
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01 Maskva 2. Vilnius 15, Maskva 1 2,795.00 2,645.00
12. Spalio 03 - Spalio 16 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 1,895.00 1,850 00

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

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

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

už darbų, prasidėjo ir amnestijos 
laikai, — buvo paleidžiami tie, 
kurie turėjo mažiausias baus
mes, kurie buvo nuteisti 5 me
tam.

Pasakojo, kaip jie buvo izo
liuoti, kaip negaudavo jokio laiš
ko, nes nepraleisdavo administ
racija. Prisiminė ir sunkų darbų. 
Bet jis atlaikė, nes tikėjo į aukos 
prasmę, tikėjo į Lietuvos pri
sikėlimų, buvo religingas.

Pasakoti svečias moka. Moka 
formuluoti sakinius, tiksliai ir 
pagaunančiai išreikšti mintį. Bū
tų gera, kad jis surašytų savo pri
siminimus, pergyvenimus sovie
tiniuose kalėjimuose, nes per 
tiek metų teko sutikti įvairiausių 
kalinių iš įvairiausių tautų.

Kalbėjo jis gana ilgai, virš va
landos, bet nenusibodo klausyti. 
Po jo kalbos sėdėję scenoje dar 
paklausė po vienų klausimų.

Antroje dalyje buvo rodoma 
vaizdajuostė — Balio Gajausko 
sutikimas Vilniaus aerodrome. 
Tai buvo praeitų metų lapkričio 
7, kai jis atskrido į Vilnių.

Aerodrome jo laukė didelis 
būrys žmonių su gėlėmis, vėlia
vomis. Su meile ir išskėstom 
rankom pasitiko grįžtantį kalinį. 
Jo žmona buvo nuskridusi į 
Maskvų ir į Vilnių grįžo drauge. 
Aerodrome laukė jų dukrelė, 
draugai, buvę kaliniai. Pirmiau
sia sugiedojo Lietuvos himnų, 
paskui giesmę Marija, Marija. 
Sveikinimo kalbas sakė bent keli 
žmonės, ir jaunimo atstovas. Visi 
didžiavosi jo ištverme, jo drųsa 
kovoti už teisybę. Kalbėjo ir pats 
kalinys Gajauskas, padėkojo, 
kad žmonės jį prisiminė. Tik 
išėjęs į laisvę jis sužinojo, kad 
žmonės jam rašė laiškus, kurių 
jis negavo. Vaizdajuostės pabai
goje ši ---- ----------------
žuvusius tremtinius ir sugiedojo 
Viešpaties Angelų.

Dar buvo ir daugiau vaizda
juosčių, bet programa ir taip jau 
buvo gerokai užsitęsusi. Tada 
visi pakviesti į apatinę salę vaka-

suSi^ik^prjsiniis^Sibire— Kitų_dienų . svečias .su pranešim.-----ar_V. Vokietijoje parduodamus modelius. Visos išlaidos
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Visi kviečiami j 
MALDOS DIENĄ UŽ LIETUVĄ 
ŠEŠTADIENJ - 1989 BIRŽELIO 17 D.

ERDVIOJE

MARIJOS ŠVENTOVĖJE
FERRY ROAD - DOYLEST0WN, PENNSYLVANIA 18901

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

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

Šventovės valgykloje

SUORGANIZUOKIME AUTOBUSĄ AR ATVYKIME PILNU AUTOMOBILIU

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

Ferry Road, Doylestotvn, Pennsylvania

Balio Gajausko sutikimas Kultūros Židinyje gegužės 19. Prie mikrofono kalba pats 
svečias, už stalo sėdi iš k. Algis Šilbajoris, Paulius Jurkus, Romas Kezys, LB NY 
aRygardos pirmininkas Vytautas Alksninis. Nuotr. Liudo Tamošaičio

DAINŲ ŠVENTĖS SEMINARAS
Ryšium su numaty ta VII Dai

nų švente, kuri įvyks 1990 liepos 
1 Chicagoje, ruošiamas semina
ras — VVorkshop. Sis seminaras 
įvyks 1989 birželio 20-23 Daina
vos stovykloje: 15100 Austin 
Road, Manchester, Mich. 
48158. Tel. 313 428 - 8919.

Tikslas: supažindinti chorų va
dovus ir bent dalį choristų su 

ronei, kur daugelis asmeniškai 
galėjo pasikalbėti su svečiu.

Įteiktos aukos
Pačioje salėje buvo renkamos 

aukos šiam didžiajam laisvės ko
votojui. LB New Yorko apygar
da, surinkusi įteikė aukų 1111 
dol. Gi Liet. Fronto Bičiuliai 
rinko atskirai. Jie įteikė 500dol.

mu išvyko į Patersonų, iš ten sek
madienį jau buvo Philadelphijo- 
je. į New Yorkų grįžo gegužės 
22, pirmadienį, į Los Angeles 
išskrido antradienį, gegužės 23 
d- (p- j.) 

ateinančios Dainų šventės re
pertuaru, pristatyti kiek galima 
daugiau lietuviškos chorinės li
teratūros, kad jų galėtų kiekvie
nas paskleisti savo kolonijose ir 
sužadinti meilę lietuviškai dai
nai.

Programoje: šalia būsimos 
dainų šventės repertuaro prista
tymo bus peržvelgta buvusių 
dainų švenčių pliusai ir minusai. 
Planuojama turėti sesijų apie vo- 
kalizavimo reikšmę, reikalingu
mų. apie diafragmos teisingų pa
naudojimų, kvėpavimų, balso 

oi IT p I it p savo artimiesiems
■ Ell\l I C Lietuvoje džiaugsmą!

Padėkite įsigyti automobilį, naują ar naudotą “Ladą’

padengiamos valiuta.

Mūsų patarnavimas - Jūsų artimųjų iškvietimas iš Lietuvos 
į V. Vokietiją, išlaikymas, pagalba perkant automobilį, 
dokumentų apiforminimas ir t.t. Kaina ir kita informacija:

Hamburg-Vilnius Export GmbH, Darbovenstieg 2, 
D-2000 Hamburg 55. Tel. (040) 870-3524.

Telex 2164589 hvex d - Edita Behrens

dengimų, apie dirigavimų ir diri
gento mostų sekimų, apie dina
mikų ir chorinio garso kokybės 
išgavimų, apie žodinius ir muzi
kinius kirčius, apie XX amžiaus 
lietuvių chorinę literatūrų ir ki
tas muzikines problemas.

Penktadienio ry tų užbaigsime 
su S. Amerikos Lietuvių Muzi
kos Sųjungos seimu, kuriami 
kviečiami visi seminaro dalyviai 
pasilikti.

Registruotis, įmokant pusę 
nario mokesčio, adresu: Faustas 
Strolia — Seminaras, ŠAL Muzi
kos Sųjungos pirm., 15325 Se- 
quoia St., Oak Forest, 111. 
60452. Tel.312 687 - 1430.

— Vysk. Antanas Deksnys 
gegužės 21 Ottobeureno bazili
koje, Bavarijoje, atšventė vysku
pystės 20 metų sukaktį. Iš
kilmėse dalyvavo ir pamokslų pa
sakė vysk. Juozas Stimpfle.

— Prel. dr. Vytautas Kazlau
skas, daugelį metų vadovavęs 
lietuviškoms transliacijoms per 
Vatikano radijų, atvyko į Diebur- 
gų ir nuo gegužės 1 aptarnauja 
a. a. tėv. Alfonso Bematonio pa
rapijų. f*

— Rež. Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė buvo pristatyta pe
reitų metų žymeniui ir metų mo
ters titului. Iškilmės buvo vasa
rio 2. E. Kudabienė buvo nomi
nuota “The Arts” kategorijai. Ji 
turi lietuvių teatrų “Aukurų” ir 
jau 40 metų veikia teatrinėje sri
tyje. Ji taip pat yra vaidinusi ka
nadiečių teatre ir televizijoje.

Poezijos dienos Chicagoje šie
met bus jau šešioliktų kartų. 
Dviejų vakarų programa vyks 
Jaunimo Centro mažojoje salėje 
gegužės 26 - 27.

— Lietuvių Kultūros forumas 
Vesprebo miestelyje netoli Bala
tono ežero Vengrijoje vyks 
birželio 5-11. Programoje filmai 
apie Lietuvų, spaudos konferen
cija, iškyla laivu, lietuviškos pa
maldos Vesprebo katedroje.

— Londone, Anglijoje, 
birželio 14d. "vai. vak. St. Mar
tin-in-the-Fields bažnyčioje 
įvyks birželio trėmimų minėji-

— Stasys Lozoraitis, jr., Lie
tuvos atstovas prie Šv. Sosto ir 
Washingtone, balandžio 19 susi
tiko trumpam pokalbiui su Ro
mon atvykusiu Lech VValesa.

— Kanados Lietuvių Fon
do narių metinis susirinkimas 
įvyks birželio 3Toronto Lietuvių 
Namuose.

— Europos Lietuvių Dienos 
birželio 23 - 25 vy ks Vasario 16 
gimnazijoje, Hūttenfelde. \ 
Vokietijoje.

Danisa Kružikaitė, Hoosick 
Fails, N.Y., gimnazijos mokinė, 
grojanti smuiku Empire State 
Youth Symphony orkestre, Al- 
bany, N Y . išvyko į Europų 
koncertams, kurių orkestras 
daugiausia atliks Austrijoje.

— Vasario 16 gimnazija šie
met išleis K) abiturientų. Štai 
jie Dalytė ir Marius Baliuliai, 
tomas Baublys. Astrida Kairytė, 
Tomas Lorencas. Erikas Šulcas. 
Mikas Veigelis, Rimas Cuplins- 
kas. Gabija Diavaraitė. Alain 
Groinašauskas.

— JAV LB Providence, R. L, 
apylinkė. įvertindama Darbi
ninko talkų lietuvybės išlaikyme, 
atsiuntė 25 dol. aukų laikraščiui 
stiprinti.per savo iždininkę Mar- 
tų Saulėnienę Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Arizonos Lietuvių Bendruo
menė per savo valdybos iždi
ninkę Aldonų Vaitkienę Darbi
ninkui stiprinti paskyrė 50 dol 
aukų. Nuoširdžiai dėkojame.

— Baltimorės Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė per valdybos 
iždininkų Juozų Saurusaitį at
siuntė Darbininkui stiprinti 25 
dol. aukų. Nuoširdus ačiū.



Putnamo seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONTe

liepos 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

liepos 9-23 d. Lietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

liepos 23-29 d. Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

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

rugp. 13-19d. Jaunuoliams/studentams savaitė

Informacijai kreiptis:

Neringa, ICC - RT21, Putnam, CT 06260

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau "Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

Miestas, valstija, Zlp............................................................................—

Nauji leidiniai, gaunami 
Darbininko administracijoje

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

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

J. Urbšio — Atsiminimai, — 
7 dol.

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

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

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

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

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

A. Pas kaus — Krikščionis ir 
šiandiena — 5 dol.

A. Paškaus — Evoliucija ir 
krikščionybė — 6 dol.

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

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

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

EXPRESSWAY TOURS PATOGI KELIONĖ 12 NAKTŲ/13 DIENŲ
10 NAKTŲ LIETUVOJE - 1 NAKTIS MASKVOJE

J ETVVAYTOURS-APŽIŪRĖJIMO KELIONĖ 15 NAKTŲ/16 DIENŲ

419 04 gegužio — 16 gegužio $2115.00
420 29 birželio — 11 liepos $2215.00
421 13 liepos — 25 liepos $2215.00
422 24 rugpjūčio — 05 rugsėjo $2215.00
423 05 spalio — 17 spalio $1965.00

2 NAKTYS MASKVOJE - 10 NAKTŲ LIETUVOJE - 2 NAKTYS 
LENINGRADE
409 11 gegužio — 26 gegužio S2480.00
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,Tlelsinkį, 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 / (2121 683-9500

DEXTER PARK
PHARMACY 0

Wm. Anastasi. B. S.
77-01 JAMA4CA AVENUE

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

WE DKLIVER
296-4130

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

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

J. Daumanto — Flghters for Freedom, kaina — 10 
dol. Persiuntimui pridėti 1.50 dol.

Prel. P. Juro — Didysis ramybės šaltinis, maldak- - 
nygė su daugybe maldų, litanijų, graži dovana atvyk
stantiems iš Lietuvos, gera dovana nuvežti Ir j Lietuvę. 
Kaina — 5 dol. su persiuntimu.

Knygtos gaunamos Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. '

INTERNATIONAL '3S®
INDUSTRIES V

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪOAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

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

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

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

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

8901 Maskva 1 nkt, Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d.
iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00

8902 Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d.
Iš Čikagos; $2,496.00 Iš New Yorko: $2,386.00

8903 Maskva 1 nkt., Vilnius ,9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d.
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00

8904

8905

Maskva 1 nkt., Vilniuj7 ' onUOTA 3 nkt-> Viena 3 nkt., liepos 13-28 d.
Iš Čikagos: $2,496 IŠPARU iš New Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00

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

8908 Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d.
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00

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

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles
Į Pinigines perlaidas

ĮJ Čekių sąskaitas
\ [/''J 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, Rlchmond HIII, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401. J__________



Kun. Petras Žemeikis

ĮVERTINTAS LIETUVIS KLEBONAS
Nevvarko arkivyskupijos pas

toracijoje dirba apie 850 kunigų. 
Kiekvieneriais metais 3 ar 4 iš 
jų iš bažnytinės vyriausybės gau
na leidimų išvykti iš savo darbo 
vietos pusmečiui ar metams, kad 
galėtų pasigilinti savo studijose 
ir atsinaujinti dvasiškai.

Arkivyskupas Theodore Mc 
Carrick tarp kitų oficialių pasky
rimų pranešė, kad Elizabeth, 
N.J., Šv. Petro IrTovilo lietuvių 
parapijos klebonui kun. Petrui 
Zemeikiui suteikta garbinga aka
deminė privilegija pasitraukti iš 
einamų pareigų vieneriems me
tams, pradedant 1990 m. sausio 
mėnesio pradžia.

*
Kun. Petras Žemeikis planuo

ja tuos metus praleisti Romoje, 
padalydamas laikų tarp Šiaurės 
Amerikos Kolegijos ir Lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijos. Taip 
pat planuoja aplankyti ir Lietuvų 
vasaros atostogų metu, jei tik 

A. A.
ANTANUI STAUGAIČIUI

Kanadoje mirus, skausmo prislėgta žmona Zina, 
svainę Eleną Garllenę bei kitus gimines giliai užjaučia
me Ir kartu liūdime.

Elena ir Henrikas Andruskos-

MAUtKA
A. A. STASYS NUJAUTAS,

Mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis, prosenelis I 
Ir uošvis mirė 1989 vasario mėn. 12 d., palaidotas I 
vasario 16 d. Cypress Hills kapinėse. ■

Ypatinga padėka vysk. P. Baltakiui už dalyvavimą I 
vellonles atsisveikinime Ir aukojimą šv. Mišių-

Nuoširdi padėka Apreiškimo parapijos klebonui I 
kun. J. Pakalniškiui už sutelkime Paskutinio sakra
mento, atkalbėjimą rožančiaus koplyčioje, dalyvavi
mą concelebracinėse šv. Mišiose Ir religines apeigas 
kapinėse.

Vikarui kun. D. Stanlšklul širdingai dėkojame už 
atlankymą velionio koplyčioje Ir dalyvavimą koncele- 
braclnėse šv. mišiose.

Dėkojame visiems kurie lankė velionį koplyčioje, 
dalyvavo laidotuvėse, pagerbė gėlėmis Ir aukomis šv. 
mišioms bei lietuviškoms Institucijoms. į

Taip pat dėkojame parelškuslems mums užuojau
tą žodžiu, raštu ar per spaudą. į

Dėkingi esame M. Šallnsklenel Ir O.Barausklenel I 
už malonu patarnavimą. j

Jūsų vIsų parodytas nuoširdumas Ir Išreikštos I 
užuojautos buvo mums didelė paguoda. Į

Giliam nuliūdime, I

žmona Anelė I
dukros Danutė, Aldona Ir Genė su j 
šeimomis I

gaus sovietinę vizų.
Kun. P. Žemeikis, kunigu į- 

šventintas 1957 m., pirmus vie
nuolika metų dirbo S t. Michael 
parapijoje, Bayonne, N.J., o nuo 
1969 m. iki dabar klebonauja Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapijo
je, Elizabeth, N. J. Čia per tų lai
kų su parapiečių talka išmokėjo 
visas parapijos skolas ir dar su
kaupė 550,000 dol. atsargos ka
pitalų — fondų. Visi šeši parapi
jos pastatai yra atnaujinti ir yra 
gerame stovyje.

Po metinių studijų ir lavybų 
kun. Petras Žemeikis, sugrįžęs į 
Nevvarko arkivyskupijų, gaus 
naujų paskyrimų, kaip jau įprasta 
PŠgal šios^arkivyskupijos tradici
jas. Artėjant pensijos amžiui, 
kun. P. Žemeikis planuoja vėl 
grįžti į Sv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijų, kurioje jis yra 
gimęs prieš 56 metus, išėjęs 
ankstyvuosius mokslus ir au
kojęs pirmųsiasšv. mišias, (k. b.)

NAUJAS KUNIGAS IŠ 
LAWRENCE, MA

Richard Povilas Alejūnas, My
kolo ir Sofijos Jankauskaitės 
Alejūnų sūnus, bus įšventintas 
kunigu Jdievo Kūno šventėje 
gegužės 28, sekmadienį, 5 vai. 
popiet Sv. Antano Portugalų 
bažnyčioje, ant kampo Cardinal 
Medeiros Way ir Cambridge 
gatvė, Cambridge, Mass. Bosto
no kardinolas Bernard Law atliks 
įšventinimo apeigas.

Richardas su savo broliais ir 
seserimis lankė Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių pradžios mo
kyklų, Cambridge, Mass. Jis taip 
pat patarnaudavo mišioms. Kai 
šeima persikėlė gyventi į Law- 
rence miestų, Richardas įstojo

AUKOS TARVYDŲ FONDUI

Per LB New Yorko apygardos 
iždų Tarvydų fondui buvo suau
kota 3146 dol.

500 dol. paaukojo Aldona Zi
karas, N.Y.

Po 200 dol. — Mildred Sten- 
sler, N. J.; N.Y. Lietuvių gydyto
jų draugija.

166 dol. — Vytautas ir Eglė 
Dudėnai, N.Y.

Po 150 dol. — C. Matuzas, 
N.Y., A. Matulaitis, N.Y.

Po 100 dol. — Balfo, New Yor
ko skyrius, A. Uknevičius, N.Y., 
kun. K. Pugevičius, N.Y., Do
natas ir Irena Banaičiai, N.Y., J. 
J. Žebrauskas, IL., Shalins Fu- 
neral Home, N.Y., Walter Di
lius. N.Y.

75 dol. — Raimundas Grau
dis, N.J.

Po 50 dol. Vaclovas Budnikas, 
Aleksandra Pesys, CT., Laima 
Stepaitis, IL, P. Pažemėnas, 
N.Y., A. ir J. Šimonis, PA, Ber
nard Covalesky, N.Y. Jurgis ir 
Nijolė Valaičiai, CT, Rūta An-

NEVY YORKE
Apreiškimo parapijos 75 

metų ir kun. Jono Pakalniškio 
kunigystės 50 metų jubiliejai 
atšvęsti labai iškilmingai. Padė
kos pamaldose dalyvavo daug 
kunigų, Brooklyno vyskupas 
Francis Mugavero, lietuvių vys
kupas Paulius Baltakis, OFM. 
Choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio pakiliai giedojo 
įvairias giesmes ir mišias, buvo 
įvesti ir trimitai bei kiti pučia
mieji instrumentai ir smuikas. 
Vaišės buvo Kultūros Židinyje. 
Publikos čia buvo per 400. Pla
tesnis aprašymas bus vėliau.

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

Randy Keturwitis Vena, sūnus Izbelės Vena ir anūkas dijako- 
no Henriko Keturwitis, yra pirmasis moksleivis, gavęs metų 
stipendijų Šv. Petro ir Povilo mokykloje, Elizabeth, N.J. Sti
pendijų fondų įsteigė Michael Palin, Singer pastatų kompekso 
direktorius, pagerbdamas savo tėvų Louis Palin.

Šv. Pranciškaus lietuvių pra
džios mokyklų ir jų baigė su 
pažymėjimais 1974 m. Po to jis 
įstojo į Saleziečių studijų centrų 
Goshen, N.Y., ir Columbus, 
Ohio.

Alejūnų šeima dabar gyvena 
East Boston, kur tėv. Richard 
Alejūnas atlaikys pirmas padė
kos mišias birželio 10 d., 4 vai. 
popiet Marijos Mt. Carinei 
bažnyčioje, ant kampo Gove ir 
Frankfurt gatvių.

Sveikiname naujų kunigų ir 
linkime Dievo palaimos ir 
gražios ateities Kristaus vynuo
gyne.

A. P. K.

dries, PA, J. ir M. Kriaučiūnas. 
CT, Konstancija Simaitis, N.Y.. 
Auksė Trojanas, N.Y.

Po 40 dol.: Benediktas Jan
kauskas, Juozas Giedraitis, N.Y.

Po 30 dol. Gedimians Rajec
kas, N.Y., A. ir J. Alytai, N.Y.

Po 25 dol. Eugenija Donohue,
N. J., V. Gerulaitis, N.Y., K. 
Čiurlys, N.Y., Stamford-Nor- 
walk Moterų Federacija, CT, O. 
Audėnienė, OR, B. ir A. An- 
drašiūnas, IL, Č. Masaitis, CT.,
O. Vilpišauskas, N.Y.

Po 20 dol. L. Jankauskaitė, 
N.Y., M.ir J. Volskis, N.Y.

Po 15 dol. G. Baranauskienė, 
N.Y., V. Staknis, FL.

Po 10 dol. M. Brakas, N.Y., 
J. Tamašauskas, CT, J. Botyrius, 
N.Y., kun. V. Pikturna, FL.

Po 5 dol. R. Zotovas, FL-
Visi pinigai buvo perduoti dr. 

J.Gintautui, kad sumokėtų bent 
dalį skolų.
■ v;xikshinis,

LB N.Y. apygardos p-kas

Kun. Vytautas Pikturna yra 
atvykęs iš Singer Island, Fla., 
kur jis praleido žiemų, patarnau
damas ten gyvenantiems lietu
viams. Per vasarų jis gyvena 
Long Island ir sekmadieniais pa
tarnauja Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje.

Kun. Jonas Pakalniškis ir 
kun. Vytautas Pikturna važiuoja 
į Lietuvų, kur Kauno katedroje 
drauge su kitais savo kurso drau
gais paminės kunigystės 50 metų 
sukaktį. Į kunigus yra įšventinti 
1939 birželio 3 Kaune.

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus baigia birželio 
3. Tų dienų bus paskutinės pa
mokos mokykloje, o vakare 
Kultūros Židinyje abiturientų iš
leistuvės ir mokyklos pavasarinis 
balius. Tautinių šokių grupė 
Tryptinis, vadovaujamas Jadvy
gos Matulaitienės pašoks keletu 
tautinių šokių. Iš Chicagos at
vyksta Gintaro orkestras, vado
vaujamas V. Puodžiūno, ir gros 
šokiams.

mm
Sėkmingas minėjimas

Laisvės Varpo šakotos ir 
brandžios veiklos 35-rių metų 
sukakties minėjimas gegužės 7 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje praėjo di
deliu pasisekimu visais atžvil
giais. Jis padvelkė originalumu 
ta prasme, kad jame nebuvo to
kiais atvejais įprastų kalbų ir 
sveikinimų, visų minėjimų atre- 
miant į Antro kaimo satyros ir 
humoro spektaklį. Minėjimo 
programos knygutėje suglaustai 

iškelti Laisvės Varpo ateities 
rūpesčiai, o kas norėjo ta proga 
jį pasveikinti ar paremti, tas 
galėjo tatai padaryti įsijungda
mas į tų knygutę. Tai atliko visos 
mūsų pagrindinės organizacijos 
kaip LB-nės krašto valdyba, 
Amerikos Lietuvių Taryba, Liet- 
vių Fondas, Tautos Fondas o 
taip pat eilė vietos organizacijų, 
verslo įmonių ir atskirų asmenų. 
Visi labai įvertino Laisvės Varpo 
ir jo vedėjo Petro Viščinio atlie
kamų reikšmingų darbų. Progra
mos knygutės viršelį puošė Vy
tautas Dilba.

Publikos į minėjimų prisirinko 
pilnutėlė erdvi salė. Svečių tar
pe buvo matomi veidai net iš to
limesnių kolonijų. Visi buvo pa
tenkinti punktualumu, Antro 
kaimo atlikta įdomia, įvairia ir 
aktualia programa, o ypač jaunų 
aktorių gryna, taisyklinga lietu
viu kalba. Po pirmosios progra
mos dalies Jonui Giedraičiui, 
jaunam angliškosios dalies 
Laisvės Varpo talkininkui, viešai 
įteikta LB-nės Kultūros Tarybos 
premija, kurios mecenatas — 
Lietuvių Fondas. Tai padaryta 
Laisvės Varpo vedėjo Petro Viš
činio siūlymu ir pastangomis 
Premijų įteikė Kultūros Tarybos 
reikalų vedėjas, Antro kaimo ak
torius Edvardas Tuskenis, pa
brėždamas, kad tai jauno Laisvės 
Varpo bendradarbio įvertini
mas, kuris turėtu sudaryti paska
tinimų kitiems įsijungti į radijo 
tarnybų. Priimdamas premijų Jo
nas Giedraitis lietuviškai pa
reiškė, kad ir toliau reikšis lietu
viškoje veikloje.

Po programos visi Antro kai
mo aktoriai ir jo vadovas Algirdas 
Titus Antanaitis papuošti 
gražiais gėlių žiedais, o Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis 
įteikė kiekvienamn naujai išlei
stų akt. Henriko Kačinsko 
įkalbėtų plokštelę.

Minėjimo ruošimas nebuvo 
lengvas nes net tris kartus 
reikėjo keisti jo datų, o taip pat 
sunku buvo suderinti jo datų su 
programos atlikėjų galimybe at
vykti. Visame ruošos darbe daug 
padėjo uolieji Laisvės Varpo 
rėmėjai. Plati ir nuoširdi jų talka 
padėjo įveikti visus iškilusius 
sunkumus.

Gabi lietuvė
Televizijos 7-tojo kanalo kas

dien perduodamoje programoje

Minėjimuose ir susirinkimuo
se pasakomę.~daug ir labai daug 
žodžių apie Lietuvos laisvę, bet 
ar mes savo darbais juos patvir
tiname? Ne žodžiais, bet darbu 
ir auka išreiškime savo meilę 
Lietuvai!

“Jeopardy” dalyvavo kolegijų ir 
universitetų jauni studentai. Jų 
tarpe buvo lietuvė Kristina Zale- 
skaitė (Zaleskas), mirusio Felik
so Zalesko sūnaus Edvardo duk- 
tė.Toje grupėje ji išėjo laimėtoja 
didele pinigų suma. Kristina 
Zaleskaitė yra Harvardo uni
versiteto antro kurso studentė. 
Ji pasižymi dideliais gabumais, 
ypač matematikoje. Kaip klarne
tiste, ji dalyvauja universiteto 
orkestre.

Padidintas įnašas Lietuvos 
reikalams

Aldona Andriušienė iš Dor- 
chesterio papildė savo anksty
vesnius įnašus LB-nės vykdo
mam reikšmingiems Lietuvos 
reikalams vajui, įnešdama per 
I-aisvės Varpų 300 dolerių. Tuo 
būdu dabar ji yra tų vajų parė
musi jau 500 dolerių. Įskaitant 
paskutinę Aldonos Andriušienės 
įneštų sumų, Laisvės Varpas yra 
gavęs ir pasiuntęs tam vajui 
2,895 dolerius. Vajus tebevyk
domas.

Aukštai įvertino minėjimų 
ir jo programų

Gegužės 14 d. laidoje Laisvės 
Varpas perdavė LB-nės Bostono 
apygardos pirmininko Česlovo 
Mickūno, Reginos Petrulytės ir 
buv. Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus vedėjo Alfonso Petručio 
pasikalbėjimų apie Laisvės Var
po veiklos sukakties minėjimų 
Antro kaimo spektakliu. Visi pa
sikalbėjimo dalyviai aukštai įver
tino Laisvės Varpo atliekamų 
darbų.

Motinos dienos minėjimas
Elenos Vasyliūnienės vado

vaujama Lietuvių Moterų Fede
racijos Bostono klubas Motinos 
dienos minėjimų surengė pir
mąjį gegužės sekmadienį, kaip- 
tai buvo daroma nepriklauso
mybės laikais Lietuvoje. Tų 
minėjimų sudarė mišios, Sv. Pe
tro lietuvių parapijos bažnyčioje 
už Lietuvos motinas ir iškilmin
gas susirinkimas salėje po 
bažnyčia. Susirinkime apie mo
tinų kalbėjo klulx> pirmininkė 
Elena Vasyliūnienė, o meninę 
programų atliko sol. Benediktas 
Povilavičius ir akt. Aleksandra 
Gustaitienė.

Gegužės 14 d. laidoje Moti
nos dienai lietuvių ir anglų kalba 
daug laiko skyrė Laisvės Varpas. 
Lietuviškai apie lietuvę motinų 
kalbėjo programos vedėjas Pet
ras Viščinis, iškeldamas motinos 
rūpesčius ir vargus tėvynėje bei 
išeivijoje, o angliškai lietuvės 
motinos vaidmenį apibūdino Jo
nas Gedraitis, nuolatinis Laisvės 
Varpo talkininkas anglų kalba, 
trečiosios kartos šio krašto lietu
vis.

BIRŽELIO MINĖJIMAS 
NORVVOOD, MASS.

Lietuvos vyčių 27 kuopa 
birželio 4 sekmadienį, rengia 
birželio tragiškų įvykių 
minėjimų Sv. Jurgio parapijos 
salėje. Po lietuviškų 10 vai. 
mišių paskaitų skaity s sesuo Ona 
Mikailaitė iš Putnam, Conn. Jos 
tema: “Tikėjimo akimis žvel
giantį mūsų tautos kančias”. Bus 
iškeliamas palaimintojo arkivy
skupo Jurgio Matulaičio pavy
zdys. Visus apylinkės lietuvius 
kviečia Lietuvos vyčių kuopa, 
kuriai pirmininkauja Stasvs Da- 
lalis.

AKTORIAUS HENRIKO KAČINSKO PLOKŠTELĖ

Visi prisimename su kokia Išraiška aktorius Hen
rikas Kačinskas skaitydavo ar deklamuodavo lietuviu 
autorių kūrybą. Geriausi jo skaitiniai Ir yra sutelkti ką 
tik pasirodžiusioje plokštelėje. Joje Įskaityti šIų auto
rių kūriniai: Maironio, Vinco Krėvės, B. Sruogos, K. 
Donelaičio, A. Miškinio, St. Santvara, Putino, Bem. 
Brazdžionio, J. Kėkšto, A. Baranausko, K. Binkio, H. 
Radausko, O. Milašiaus, K. Inčlūros. Plokštelės kaina 
10 dol. Persiuntimui pridėti 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje: 341 Hlghiand Blvd., Brooklyn, N. Y 
11207.
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM 
gegužės 27 - 29 vyksta j Dainavos 
stovyklą ir ten dalyvaus lietuvių 
sielovados jaunimo sekcijos At
budimo savaitgalyje. Birželio 4 
vyksta į Grand Rapids, Mich. ir 
dalyvaus Sv. Petro ir Pauliaus 
lietuvių parapijos šventėje, 
birželio 5-9 vyksta j kunigų re
kolekcijas Putname, Conn.

Mirusių ir žuvusių karių pa
gerbimas rengiamas kasmet. 
Šiemet bus gegužės 27, šešta
dienį, tokia tvarka: 10 vai. mišios 
vienuolyno koplyčioje, 11 vai. 
lankomi kapai Cypress Hills ka
pinėse. Paprastai prie lankomo 
kapo įsmeigiama viena gėlelė. 
Po 12 vai. visi grįžta į Kultūros 
Židinį ir posėdžių kambaryje bus 
kavutė. Šį kapų lankymą rengia 
ramovėnai ir birutietės.

Balys Gajauskas gegužės 20, 
šeštadienį, aplankė lituanistinę 
Maironio mokyklą. Visi mokiniai 
buvo sukviesti į salę, kur svečias 
papasakojo apie savo dienas so
vietiniuose kalėjimuose, apie 
gyvenimą Lietuvoje.

Kun. Alfonsas Svarinskas, il
gametis Sibiro kalinys, kovotojas 
dėl žmogaus teisių okupuotoje 
Lietuvoje, iš ten ištremtas į Va
karus, atvyksta į Ameriką, birže
lio 25, sekmadienį, lankysis New 
Yorke ir dalyvaus birželio 
trėmimų mėnėjime. Ta proga jis 
Kultūros Židinyje aukos mišias 
ir pasakys pamokslą, kalbės apie 
savo pergyvenimus koncentraci
jos lageriuose Sibire. Po to 
Kultūros Židinio kieme bus 
gegužinė. Minėjimą ir gegužinę 
rengia LB New Yorko apygardos 
valdyba.

Už a. a. Kazimiero Žuko vėlę 
mišios bus gegužės 27, ateinantį 
šeštadienį, 9 v. r. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Jis buvo 
Švėkšnos parapijos vargoninin
kas ir gimnazijos muzikos moky
tojas, muziko Jono Žuko tėvas.

Madų parodoje modeliuoja Lina Ridikaitė ir Leonardo Torez.
Nuotr. Kęstučio Miklo

MIRUSIŲ IR ŽUVUSIŲ

PAGERBIMAS
1989 gegužės 27, šeštadienj:

10 vai. pamaldos Pranciškonų koplyčioje

11 vai. lankymas kapų Cypress Hills kapinėse

12 vai. pabendravimas — kavutė
Kultūros Židinyje (posėdžių kambarys)

VISUS KVIEČIA RAMOVĖNAI IR BIRUTIETĖS į

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

Kario žurnalo gegužės mėn. 
numeris baigiamas spausdinti 
pranciškonų spaustuvėje ir tuoj 
bus išsiuntinėtas skaitytojam.

KASA praneša, kad dėl Me- 
morial dienos šventės šį šešta
dienį, gegužės 27, įstaiga bus ati
daryta tiktai iki 12 valandos, o 
pirmadienį, gegužės 29 bus visai 
uždaryta. KASOS vadovybė ir 
tarnautojai linki visiems malo
naus savaitgalio.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje buvo parašy
ta, kad dr. Halina Montvilienė 
buvo teta mirusiai dantų gydyto
jai Janinai Maurukienei. Iš tikrų
jų mirusioji buvo teta dr. Halinai 
Montvilienei,- o dr. Halina 
Montvilienė velionei buvo se
serėčia.

A. a. Jono Jankaus pirmųjų 
mirties metinių proga mišios bus 
aukojamos birželio 3, šeštadienį, 
8:30 v.r. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Po mišių Cypress 
Hills kapinėse bus pašventintas 
paminklas. Velionio bičiuliai 
kviečiami dalyvauti pamaldose. 
Mišias užprašė ir paminklo pa
statymu rūpinosi Zigmas Bace
vičius.

“ARMONIKA” NEW YORKE
MADŲ PARODĄ PALYDINT

“Armonika” yra vienas popu
liariausių lengvo žanro muzikos 
ansamblių Lietuvoje. Jie atvyks
ta į JAV ir su koncertais aplankys 
Clevelandą, Detroitą, Balti- 
morę, Montrealį ir birželio 18, 
sekmadienį, pasirodys Kultūros 
Židinyje, Brooklyne.

Čia “Armonikos” koncertą 
rengia Laisvės Žiburio radijas. 
Pradžia 2 vai. popiet. Po koncer
to bus pasižmonėjimas — gegu
žinė Kultūros Židinio kieme.

“Armonikos” koncertai yra be 
dirbtinio pagarsinimo sistemos. 
Grupę sudaro instrumentalistai

‘ Lietuvos atsiminimų” radijo 
valandos nuo gegužės 22 bus 
transliuojamos iš Seton Hali uni
versiteto radijo stoties, WSOU- 
FM, 89.5 banga, nes WNYM ra
dijo stotį nupirko ispanų evange
listų draugija. “Music of Lithua- 
nia” programos, duodamos jau 
25 metus anglų kalba, supažin
dinti amerikiečius su lietuvių 
kultūrinėmis vertybėmis, istori
ja ir muzika, bus girdimos pir
madieniais, pusvalandį anksčiau 
— 5:30 vai. vak. Po šio pusva
landžio “Lietuvos atsiminimų” 
programa bus duodama lietuvių 
kalba nuo 6 iki 7 vai. vak. Visus 
džiugina universiteto radijo sto
ties vadovybės didelis palanku
mas lietuviams. “Music of Lith- 
uania” programos 25 m. sukak
ties proga klausytojai suaukojo 
3000 dol. stočiai nupirkti naują 
įrašymo mašiną. Abiem progra
mom vadovauja prof. dr. Jokū
bas Stukas. “Lietuvos atsimini
mai” gegužės 7 paminėjo 48 
metų gyvavimo sukaktį.

Darbininko redakciją iš Vil
niaus pasiekė Los Angeles vyrų 
kvarteto sveikinimas. Pasirašo 
kvarteto nariai Antanas Polikai- 
tis, Rimtautas Dabšys, Bronius 
Seliukas ir Emanuelis Jarašiū
nas, taip pat juos lydinti akompa- 
niatorė Raymonda Apeikytė ir 
Dalilė Polikaitienė. Kiek iš kitų 
šaltinių teko sužinoti, kvarteto 
pasirodymai vyksta su didžiausiu 
pasisekimu.

LB Great Neck apylinkės val
dyba gegužės 29, vainikų dieną, 
rengia tradicinę gegužinę Kings 
parke. Pradžia 1 vai. popiet. Visi 
kviečiami dalyvauti.

ir keli dainininkai.
Su koncertais “Armonika” ap

lankė eilę kraštų — Rusiją, Če
koslovakiją, Baltarusiją, Vokieti
ją, Lenkiją ir Ispaniją. Jų pasiro
dymus visur lydėjo didelė sėk
mė. Grupė yra išleidusi bent ke
turias plokšteles.

“Armonikos” repetuaras yra 
platus ir įvairus — per 400 kūri
nių. Tai liaudies dainų ir šokių 
harmonizacijos bei originalūs 
liaudiško stiliaus masinio žanro, 
kūriniai.

Bilietus į “Armonikos” kon-’ 
certą bus galima įsigyti iš anksto, 
pas platintojus.

Į New Yorką atvyksta šie an-> 
samblio nariai: J. Ališauskas, G. 
Bitautas, P. Grudzinskas, A. Jo-r 
nušas, R. Kaspariūnas, A. Kli
mas, A. Klimka, R. Legaudas, 
S. Liupkevičius, J. Neveraus-, 
kas, N. Penikaitė-Jasiukėnienė, 
V. Sakalauskas, T. Vaisieta, Z. 
Žemaitis.

Lietuvos vyčių Vidurio Atlan
to apskrities suvažiavimas įvyks- 
birželio 4 Riverhead rajone. Su
važiavimo šeimininkai yra Lietu
vos vyčių 152 kuopa. Iškilmės 
prasidės su 11:30 vai. inišiomis 
Šv. Patriko bažnyčioje. Main 
road, Southold. Jas aukos kun.
W filiam R Scrill. Po to pietūs 
ir posėdžiai vyks Southold tovvn 
Recreation center patalpose. Pe- 
conic Dine, Peconic. Lietuvos 
vyčiai kviečia atsilankyti į šią 
gražią Kast End of Dmg Island 
sritį.

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

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

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

Balfo madų parodos organizatoriai, parodą pravedę, Iš k. Balfo 100-ojo skyriaus pir
mininkas Vincas Padvarietis, Gražina Tiškutė-Tucci, Aldona Klivečkienė-McCarthy, 
Vida Jankauskienė. Andrius KnvaliaiisLas ir Rūpina Rirlil-ipnp Vuau* t inrlnT'amMčaiAin

Madų parodoje Kultūros Židinyje gegužės 28 baigiamasis modelių pasirodymas. Nuotr. 
Liudo Tamošaičio

Kai visi džiaugi lės įdomių 
renginių gausa Nt i Yorke, tai 
Balfo Nevv Yorko skyriaus valdy
bai anksčiau pažadėtos sėkmin
gos madų parodos balandžio 30 
įvykdymas kėlė gana daug rū
pesčių. Dabar, kai ta paroda, Pa
vasario žiedai, jau praeityje, 
dera nors trumpai su dėkingumu 
paminėti skyriaus valdybos na
rius ir jų talkininkus.

Parodą atidarė trumpu žodžiu 
Janina Simutienė. Darbus koor
dinavo pirm. Vincas Padvarietis. 
Jo dukra Regina Ridikienė, Balfo 
madų parodų rengimo širdis, sa
vaitei metė darbą pasiimdama 
“atostogų”, nes brangių ir ne 
taip brangių drabužių gauti ne- 
taip jau lengva. Kompanijos, iš 
kurių norima gauti drabužių, iš 
mūsų renginio biznio negali 
tikėtis.

Su savo rinkiniais atskubėjo 
mūsų didysis talkininkas elegan
tiškų suknelių kūrėjas Andrius

KASOS įstaiga dar kartą pra
neša, kad esant labai nepastoviai 
rinkai, dėl taupmo ir skolinimo 
nuošimčių kreipkitės tiesiog į 
KASĄ prieš patikėdami viliojan
čiais ir klaidinančiais skelbimais 
kasdieninėje spaudoje. KASA 
rūpinasi lietuvių taupytojų gero
ve, o visi didieji bankai rūpinasi 
tiktai savo pelnu. KASOS telefo
nas: 718-441-6401.

ATTENTION-HIRING! Go
vernment jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout waiting list or tęst. $17,840 
— $69,486. Call 1-602 - .338 - 
8885, ext. R. 6057.

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 
Camival Cruise Lines bendro
vė. Užsisakant anksčiau duoda 
2O^į nuolaida. Dėl informacijų 
kreiptis į Eleną Matulionytę, 61- 
36 56th Avė., Maspeth, N.Y. 
11378. Tel. 718 326 - 3398.

Kovaliauskas. Anksčiau jis kurda
vo tik labai brangias sukneles 
savo privačioje studijoje. Tik ką 
jo sukurtų keturių jaunamartėm 
suknelių modeliai buvo atspau
sdinti Brides Magazine. Dabar 
jis yra didžiulės New Yorke kom
panijos vyriausias dezaineris. 
Malonu, kad dabar jis turi ir sau 
daugiau laiko. Savaitgalius 
dažnai praleidžia savo ūkyje ant 
ežero kranto Worcester, Mass. 
Tačiau tuoj po mūsų parodos jis 
išskrido su debiutančių suk
nelėm į Dalias, Texas.

Matėme mūsų Gražiną Tišku- 
tę-Tucci su savo vaikučiais — 
Nieky ir Max, modeliuojančią 
savo rinkinius. Loreta Kliveč- 
kaitė iš savo darbovietės “Vale- 
rie Sports”, 7 Avė., išrūpino 
sportinių drabužių. Scenos ir 
salės papuošimui jau šeštadienį 
vadovavo R. Ridikienė ir A. Ko
valiauskas. Visur buvo pilna 
žiedų.

Mūsų dailininkas Paulius Jur
kus jų darba įvertino: “labai 
gražiai”. Jis pats sekmadienį pa
kabino scenoje stilizuotą BALFo 
vardą. Salę puošė ant kiekvieno 
stalo po tupintį gražų aksominį 

KVIEČIAME J 
MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

PA VASARIO BALIŲ

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

PROGRAMOJE

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

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

STALUS UŽSISAKYTI:
Lijolė Černausklenė 718 847 - 3498
Aldona Marijošlenė 516 883 - 9350
Vita Matusaltlenė 201 994 -1229
Giedrė Stankūnienė 203 661 - 2654

žvėrelį, kiekvienas jų prilaikan
tis po tris prie lubų iškilusius ba
lionus. Vida Jankauskienė, ku
rios gali pavydėti kitos kolonijos, 
elegantiškai aptarė drabužius ir 
vadovavo loterijai. Jos dukra 
Gina modeliavo.

Salėje talkino Vitalija Sli- 
žienė, Eugenija Karpiūtė ir 
Ona Adams. Jos abi dukros — 
Ramunė ir Rasa — modeliavo. 
Stalu skraidė modelistės Lina ir 
Audra Ridikaitės, Andriaus Ridi
ko fotografuojamos. Aldona Kli- 
večkienė-MacCarthy modeliavo 
savo drabužius. Modeliavo Vera 
'Kummel ir Germain Diaz. Jonė 
Pumputienė su Zigmu Dičpini- 
gaičiu rūpinosi kasa. Antanas 
Pumputis — svečiais. Fotografa
vo Liudas Tamošaitis; prie jo pri
sijungė Kęstutis Miklas, K. S. 
Butkus, A. Ridikas ir kt. Filmavo 
George Kaszmarak ir Bill Kurnė
ta. Už baro patarnavo K. Bačau- 
skas. Fiziniai patį sunkiausią 
darbą — scenos dengiamųjų sie
nų sustatymą ir sukalimą, ilgojo 
stalo, kuriuo per visą salę skraidė 
modelistės, surakino Vytautas 
Vaičiulis, padėdamas veterano 
K. Bačausko, Z. Dičpinigaičio ir 
kt. Visiems ačiū , iki kito karto.

Br. B.


