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Savaitės 
įvykiai

Kuveito aliejaus šuliniai, ku
riuos padegė besitraukdama Ira
ko kariuomenė, dar tebedega. Iš 
daugiau kaip 500 pavyko užge
sinti tik apie 10%. Darbas eina 
lėtai, nes vis dar nesurandama 
efektyvių gesinimo būdų.

Nikaragvos sukilėliai, vadina
mi contras, vėl pradeda organi
zuotis šiaurinės dalies kalnuose. 
Jie sako, kad nusivylę pasiektais 
demokratiniais Nikaragvos lai
mėjimais, nes sandinistai vis dar 
kontroliuoją kariuomenę, ir 
skundžiasi, kad prezidentės de 
Chamorro vyriausybė apgavusį 
juos — jie negavę jiems žadėto
sios žemės, nei padargų jai dirb
ti.

Afganistano sukilėliai, kurių 
kontrolėje yra Asudabad miestas 
Kunar provincijoje, kaltina vy
riausybę panaudojus prieš tą 
miestą Scud raketas, kurios su
naikino miesto pramoninę ir 
prekybos dalį. Žuvo apie 300 
žmonių, sužeistų per 500. Kai 
1989 m. vasario mėn. Sovietų 
Sąjunga atitraukė savo kariuo
menę, jos remtoji prezidento 
Nąjibulah valdžia pasiliko. Ją 
Kremlius ir toliau teberemia 
ginklais ir amunicija.

Kanclerio Helmut Kohl koali
cinė krikščionių demokratų par- 
tija, nuo 1946 laimėdavusi rinki
mus Rhineland krašte, dabar 
pralaimėjo prieš socialdemokra
tus, kurie kaltino kanclerį, kad

PABALTIJO KRAŠTŲ TARYBOS DOKUMENTAI
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų vyriausybės sutartinai pareiškia —

(New York, 1991 balandžio 16 
d. LIC) Baltijos Tarybos sesijoje, 
įvykusioje balandžio 13 d. 
Jūrmaloje, Latvijoje, priimti ke
turi dokumentai, po kuriais pasi
rašė Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkai — V. Landsbergis, A. 
Riuitelis ir A. Gorbunovas. 
Žemiau pateikiame šių doku
mentų lietuviškus tekstus, kurie 
šiandien telefaksu pasiekė Lie
tuvių Informacijos Centrą.

BALTUOS VALSTYBIŲ TA
RYBOS SPRENDIMAS DĖL 
ISLANDUOS RESPUBUKOS 
PASIŪLYMO TARPININKAU
TI, ORGANIZUOJANT IR VE
DANT DERYBAS TARP BAL
TUOS VALSTYBIŲ IR TSR 
SĄJUNGOS

Apsvarsčiusi Islandijos Res
publikos pasiūlymą tarpininkau
ti, organizuojant ir vedant dery
bas tarp Baltijos valstybių — 
Lietuvos Respublikos, Estijos 
Respublikos, Latvijos Respubli
kos, iš vienos pusės, ir TSR Są
jungos, iš kitos pusės. Baltijos 
Valstybių Taryba, pažymėdama 
šį Islandijos žingsnį su nuo
širdžiu dėkingumu, nusprendė:

priimti Islandijos Respublikos 
pasiūlymą;

ruošiant galimas derybas tarp 
Baltijos valstybių ir TSR Sąjun
gos, kuriose tarpininkautų Islan
dijos Respublika, kiekvienai iš 
Baltijos valstybių tikslinga turėti 
tiesioginius kontaktus su Islandi-

BALT1JOS VALSTYBIŲ TA-- 
RYBOS KREIPIMASIS f TSR 
SĄJUNGOS PREZIDENTĄ.

Gerbiamas_M ichailai 
Sergejėvičiau!

Mes su pasitenkinimu sutiko
me dialogo tarp TSRS ir Baltijos 
valstybių atnaujinimą. Tačiau 
pirmasis Jūsų paskirtos TSR Są
jungos delegacijos susitikimų 
raundas su Lietuvos Respublik- 
kos, Estijos Respublikos ir Lat
vijos Respublikos delegacijomis 
kelią tam tikrą nerimą, Susitiki
me su Lietuvos Respublikos de
legacija tarybinė pusė atsisakė 
užfiksuoti jėgos nenaudojimo 
principą. Apibūdinant delegaci
jų susitikimų statusą, tarybinė 
pusė visokiais būdais vengia net
gi “derybų” sąvokos, kadangi 
Jūsų įsaku jai suteikti įgaliojimai 
tik APTARTI politinių, sociali
nių ir ekonominių klausimų 
kompleksą.

Sykiu Lietuvos Respublika, 
Estijos Respublika ir Latvijos 
Respublika vadovaujasi savo val
stybių Aukščiausiųjų Tarybų 
sprendimais apie visišką Lietu
vos, Estijos ir Latvijos valstybių 
nepriklausomybės atstatymą.

Tokie neatitikimai gali uždels
ti teisingą Baltijos valstybių 
klausimo sprendimą.

Baltijos Valstybių Taryba dar 
kartą kreipiasi į Jus su pasiūlymu 
parodyti gerą valią ir suteikti

TSRS delegacijai mandatą vesti 
su Baltijos valstybėmis tikras 
tarpvalstybines dery bas.

BALTUOS VALSTYBIŲ TA
RYBOS PAREIŠKIMAS DĖL 
TSRS AUKŠČIAUSIOSIOS TA
RYBOS NUTARIMO “APIE 
1991 M. KOVO 17 D. TSRS 
REFERENDUMO IŠVADAS”

TSRS Aukščiausiosios Tary
bos 1991 m. kovo 21 d. nutari
mas “Apie 1991 m. kovo 17 d. 
TSRS referendumo išvadas” su
daro galimybę aiškinti jį kaip 
neva liečiantį Baltijos valstybes 
Lietuvos Respubliką, Estijos 
Respubliką ir Latvijos Respubli
ką.

Ryšium su tuo Baltijos vals
tybės kaip nesančios TSR Sąjun
goje, pareiškia, kad Lietuvos Re
spublika, Estijos Respublika ir 
Latvijos Respublika eina keliu, 
kurį 1990 m. įtvirtino jų demok
ratiškai išrinktos Aukščiausiosios 
Tarybos, priimdamos aktus dėl 
nepriklausomybės atstatymo, o 
taip pat jų tautos plebiscituose 
ir referendume, įvykusiuose šio
se valstybėse 1991 metų vasario 
9 ir kovo 3 dienomis.

TSRS 1991 m. kovo 17 d. re
ferendumas niekaip teisiškai ne
liečia Baltijos valstybių ir negali 
pateisinti TSRS vadovybės spau
dimo ir prievartos Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos atžvilgiu.

(LIC)

Filmų ir televizijos artistė Ann Jillian — Jūratė Nausėdaitė 
1990 spalio 26 Atlantic City, NJ, paminėjo 30 metų teatro 
veiklos sukaktį iškiliu koncertu. Lietuvos Vyčių 26 kuopos 
atstovai ją apdovanojo lietuviška juosta. Iškilioji artistė vado
vaus lietuvių dainų šventei, kuri įvyks gegužės mėn. Chicago- 
je. Nuotr. Eduardo Meilaus

ŽINIOS IS ATSIKURIANČIOS LIETUVOS
rinti katalikiškąją leidybą Lietu-BAŽNYTINĖ 

INFORMACIJA
Vilniuje įvyko bažnytinės in

formacijos tarybos pirmasis po
sėdis. Tarybai vadovauti išrink
tas Kaišiadorių apaštalinis admi
nistratorius vyskupas Juozas Ma
tulaitis, nariais galės būti vysku
pijų, vienuolijų ir visų katalikiš
kų leidyklų bei redakcijų atsto
vai.

Naujai susidariusios bažny
tinės informacijos tarybos pa
grindiniai uždaviniai bus — de-

voje. svarstyti, kas reikalingiau
sia katalikiškai leidybai, kokio
mis naujomis, aktualiomis idėjo
mis ją galima būtų praturtinti.

Per pirmąjį bažny tinės infor
macijos tarybos posėdį buvo 
pažymėta, kad Lietuvai reikėtų 
katalikų dienraščio, taip pat 
specialiai jaunimui skirto žurna
lo.- Konstatavę, kad šino metu 
tam dar nėra tinkamų sąlygų, 
posėdžio dalyviai vis dėlto nu
sprendė pradėti rūpintis katali
kų dienraščio ir žurnalo jauni-

jis nesilaikąs rinkiminių pažadų 
— nekelti pajamų mokesčių. Tai 
jau antras Kohlio pralaimėjimas 
nuo to laiko, kai susijungė abi 
Vokietijos. Šiemet sausio mėne
sio rinkimuose prieš socialde
mokratų koaliciją krikščionys de
mokratai pralaimėjo centrinėje 
šalies valstijoje — Hesse. Šie 
pralaimėjimai atsilieps Kohlio 
koalicijai, nes dabar aukšte
sniuosius Bundestago rūmus 
kontroliuos socialdemokratai.

Gen. H. Norman Schwarz- 
kopf, JAV vyriausias kariuo
menės vadas Persijos įlankos 
kare, balandžio 21 iš Saudi Ara
bijos sugrįžo į Tampą, FL, kur 
jį iškilmingai sutiko keli tūksta
nčiai gyventojų, jo nam iškiai, ir 
spaudos žmones. Oficialus para
das jo garbei bus gegužės 5 Tam- 
poje, iš kurios jis išvyko į Saudi 
Arabiją pernai rugpjūčio mėn. 
Generolas ketina pasitraukti iš 
kariuomenės. Gauna daug įvai
rių siūlymų rašyti prisiminimus,

ja;

Islandijos Respublikos inicia
tyva gali suvaidinti vaidmenį, 
TSR Sąjungai atnaujinant Lietu
vos Respublikos, Estijos Respu
blikos ir Latvijos Respublikos 
nepriklausomybės pripažinimą;

Ši Islandijos Respublikos ini
ciatyva gali būti sėkmingai sude
rinta su anksčiau prasidėjusiu di
plomatinių santykių atstatymo 
tarp Islandijos Respublikos ir 
Lietuvos Respublikos procesu.

Baltijos Valstybių Taryba ver
tina Islandijos Respublikos ini
ciatyvą kaip naują šiuolaikinio 
požiūrio į sudėtingas tarptauti
nes politines problemas apraiš
ką.

BALTIJOS VALSTYBIŲ TA
RYBOS PAREIŠKIMAS DĖL 
ĮVYKIŲ GRUZIJOS RESPU
BLIKOJE

Lietuviai studentai demonstruoja Vilniuje už Lietuvos nepriklausomybę. Nuotr. V iktoro
Kapočiaus

mui leidybos klausimu, tam tik
slui rinkti jėgas.

Posėdyje buvo pažymėta, kad 
šiuo metu pasunkėjo žurnalo Ka
talikų Pasaulis leidyba, nes 
užimta didžioji spaustuvė, ku
rioje žurnalas buvo spausdina
mas. Atsižvelgiant į tai, buvo 
pabrėžtas reikalas įsigyti savą 
spaustuvę, ieškoti tinkamų pa
talpų Kaune, paramos įrengi
mam finansuoti.

Numatoma pasikviesti tarp
tautinės organizacijos “Kirche in 
Not ekspertus, juos painfor
muoti, ko labiausiai reikia katali
kiškos spaudos leidybai Lietuvo
je. 'Kirche in Not” pažadėjo fi
nansiniai paremti spaustuvę, fi
nansinę paramą taip pat paža
dėjo Jungtinių Amerikos Valstijų 
vyskupų konferencija.

INFLIACIJOS PAVOJUS
Lietuvos Respublikos statisti

kos departamentas paskelbė do
kumentą, kuriame nušviečiama

sakyti kalbas, net kandidatuoti į 
universiteto prezidentus.

Gorbačiovas, grįždamas iš Ja
ponijos, kurioje jam nepavyko 
privilioti japonų, kad jie inve
stuotų kapitalus Sovietų Sąjun
goje, buvo sustojęs Pietų Ko
rėjoje. Ten jis susitarė paruošti 
savitarpio bendradarbiavimo ir 
prekybos sutartį.

JAV marinų batalionas pa
skirtas ir stato palapines kurdų 
pabėgėliams šiauriniame Irake. 
Amerikoje baiminamasi, kad šis 
laikinis pavedimas nevirstų nuo
latiniu JAV kišimusi į Irako “vi
daus reikalus”. Tuo tarpu iš Bag
dado ateina žinios, kad Irako dik
tatorius Saddam Hussein, nuo 
kurio kurdai bėgo, nori susitai
kyti su kurdų vadais ir suteikti 
kurdams autonomiją, kad tik 
Jungtinės Tautos nuimtų prieš 
Iraką ekonomines sankcijas.

Pastarojo meto įvykiai Gruzi
jos Respublikoje, ypač ginkluotų 
konfliktų jos teritorijoje plitimas 
ir TSR Sąjungos kariuomenės 
dalyvavimas juose, negali nekel
ti nerimo Baltijos Valstybių Ta
rybai.

Sveikindama Gruzijos Respu
blikos valstybinės nepriklauso
mybės paskelbimą, Baltijos Val
stybių Taryba pareiškia, kad in
teresų susidūrimas ir vidiniai 
konfliktai tiek Gruzijos Respu
blikoje, tiek ir kitose stojusiose 
į nepriklausomybės kelią. TSRS 
respublikose, turi būti spren
džiami tiesioginio dialogo ir 
suinteresuotų šalių derybų ke
liu, oficialiai bei faktiškai atsisa
kius prievartos.

Baltijos Valstybių Taryba pasi
ryžusi padėti taikiai spręsti kon
fliktą.

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖMS BESIRUOŠIANT

Lietuvos respublika, atšven
tusi vienerių metų nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį, sun
kiai tebekovojanti prieš pa
vergėją, siekdama visiškos ne
priklausomybės, šią vasarą ruo
šia Ketvirtąsias Laisvojo Pasau
lio Lietuvių Sporto žaidynes, 
įvykis nepaprastai didelis ir rei
kšmingas, nes šioje šventėje kaip 
tik ruošiasi dalyvauti viso pasau
lio lietuviai sportininkai.

Entuziastingai šiom žaidynėm 
ruošiasi ir laisvojo pasaulio kraš
tų sportininkai, o ypač jų daug 
dalyvaus iš Šiaurinės Amerikos.

Šiai išvykai organizuoti, dar
bams koordinuoti JAV yra suda
rytas specialus Išvykos komite
tas: pirmininkas inž. Valdas 
Adamkus, vicepirmininkas Vy

tautas Grybauskas, Algis Ta
mošiūnas ir Renata Zilionienė. 
Šio komiteto pagrindinis uždavi
nys — koordinuoti pačios išvy
kos darbą, registruoti vyks
tančias komandas, įvairių šakų 
sportininkus, išrūpinti vizas, 
sutvarkyti keliones. Tačiau šis 
komitetas nesirūpina lėšų telki
mu. Tuo rūpinasi patys sporto 
klubai ar vienetai.

Taigi įvykis retas. l>et Lietuvai 
ypač svarbus, ką pažymėjo Gry - 
bauskui pokalbyje su juo prezi
dentas Vytautas Landsbergis. 
Tai dar labiau sustiprins Lietu
vos siekius ir kovą vieningam 
darbui, siekiant nepriklauso
mybės įtvirtinimo.

Sporto veikėjas, ŠALFAS-gos 
valdybos vicepirmininkas ir Iš

vykos komiteto vicepirmininkas 
Grybauskas sausio pabaigoje 
lankėsi Lietuvoje. Kelionės tik
slas— dalyvauti Lietuvos Sporto 
žaidynių organizacinio komiteto 
posėdžiuose, aptarti išvykos or
ganizavimo planus, susipažinti 
su stadionais, kuriuose vyks 
varžybos, išsiaiškinti visas deta
les, susijusias su išeivijos sporti
ninkų dalyvavimu žaidynėse.

Anot Grybausko, kelionė bu
vo ypač naudinga. Jis dalyvavo 
įvairiuose posėdžiuose, aplankė 
keletą miestų, kalbėjosi su tų 
miestų burmistrais, visur buvo 
šiltai sutiktas. Miestų burmi
strai, vyriausy bė ir parlamentas 
rūpinasi tomis žaidynėmis ir 
duos lėšas, o Žaidynių organiza
ciniai komitetai rūpinsis tik 
pačiomis varžybomis. Sporto 
stadionai daugumoje jau įrengti,

(nukelta į 2 psl.)

Lietuvos socialinė ir politinė rai
da sausio ir vasario mėnesiais.

To dokumento išvados yra to
kios: Lietuvos pramonės gamy ba 
mažėja: įmonės gerina savo fi
nansinę padėtį, keldamos pro
dukcijos kainas, pagrindinių 
žemės ūkio produktų supirkta 
mažiau negu pernai; yra didelis 
trūkumas plačiai vartojamų pre
kių; padėtis yra įtempta kiek tai 
siejasi su visuomenės aprūpini
mu maisto produktais.

Per du pirmuosius šių metų 
mėnesius pramonės gamyba su
mažėjo 25%. Vaistų kainos paki
lo pusantro karto, lininiai audi
niai — 34%. Iš maisto produktų 
daugiausia pabrango silkės — 
keturis ir vieną dešimtąją karto, 
kiaušiniai — 44%, daržovės — 
26%, vaisiai — 19%.

Ši infliacija Lietuvai nieko 
gen) nežada.



Savaitės 
įvykiai

LIUDIJO JAV KONGRESE 
APIE LIETUVOS SVEIKATOS 

APSAUGOS PADĖTI

Brazilijos indėnai, prezidento 
Fernando Coller de Mėlio dek
retu, atgavo savo žemes prie 
Amazono. Tuo pačiu dekretu 
pašaliniams asmenims draudžia
ma lankytis indėnų janomani gi
minei priklausančiose žemėse, 
turinčiose įvairių mineralų. Lig 
šiol ta teritorija buvo užteršta 
aukso ieškotojų ir kitokių avan
tiūristų. Šešių mėnesių laikotar
pyje valdžia ištirs teritorijų ir nu
statys, kiek žemės bus sugrąžin
ta indėnams. 1989 m. buvęs 
prez. Jose Samey buvo palikęs 
indėnams tik 5 milijonus akerių 
iš jiems priklausančių 23 mil.

Jungtinėms Tautoms reika
laujant, Irakas pranešė Saugumo 
Tarybai, kad jis dar turi apie 10 
tūkst. nervų dujų užtaisų ir 52 
Scud raketų su cheminių dujų ir 
konvenciniais užtaisais. Visa tai 
turės būti sunaikinta pagal JT 
nutarimą. JAV betgi tvirtina, 
kad jos netiki tų skaičių tikru
mu.

Daniel Villalon, 68 metų 
amžiaus benamis, areštuotas San 
Francisco mieste balandžio 18, 
pasirodė esąs Korėjos karo de
zertyras. Pabėgęs nuo karo lai
vo, stovėjusio Port Angeles, 
Wash., 1950 m. vasarą, jis lig 
šiol gyveno San Francisco ir kitų 
miestų gatvėse. Jei nepaaiškės, 
kad jis yra kitaip kur nors nusi
kaltęs, JAV pakrančių sargybų 
vadovybė ketina jį paleisti.

Nuo 4 iki šešių milijonų gy
ventojų praleista įtraukti į 1990 
metų cenzą JAV. Pagal statistiką 
JAV buvo surašyta 248.7 milijo
nų gyventojų, o po cenzo vykdy-

■ tf tikrinimai radę gVVert tojų~tarp
—2534Mki 254.9 irfHijŲiių.-^enstrr-- nepraeina kJPfcBi 1 ilfedfctntfte'lF----- iu°ja

Bureau sako, kad 1980 m. gy
ventojų cenzas taip pat nebuvęs 
tikslus, net blogesnis už 1990- 
yjy-

Choleros epidemija, jau dau
giau kaip tūkstančio gyventojų 
pareikalavusi Peru valstybėje, 
plinta toliau ir graso Brazilijai, 
Ekvadorui ir Columbijai.

JAV senatas patvirtino įstaty
mą, pagal kurį turėtų būti suda
rytas tarptautinis teismas Irako
karo nusikaltėliams teisti. Prez. 
Bush turėtų tuo reikalu kreiptis 
į Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybą. Tasai Senato dokumentas 
dabar eis į Atstovų Rūmus.

Dalai Lama, Tibeto dvasios 
vadas, kurį kinai okupantai 1959 
m. privertė pasitraukti į egzilį, 
kalbėdamas Kongreso nariams 
Kapitoliuje, Washingtone, prašė 
JAV pagalinus kovoje su Kinijos 
pavergėjais. Nors Kinija nepa
tenkinta ir protestavo, bet prez. 
Bush priėmė Dalai Lama Bal
tuosiuose Rūmuose. Budistui 
vienuoliui Dalai Lama 1989 m. 
buvo paskirta Nobelio Taikos 
premija. Nors JAV pripažįsta Ti
betą Kinijai, bet JAV Senatas ir 
Kongresas remia Tibeto apsi
sprendimo teisę.

LMK Federacijos New Yorko klubo parengtas Atvelykio stalas Kultūros Židinyje ba
landžio 7. Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuvių Informacijos Cen
tras pranešė, kad balandžio 17 
JAV Kapitoliuje apie Lietuvos 
sveikatos apsaugos padėtį Rūdijo 
dr. Daiva Bajorūnaitė.

Daiva Bajorūnajtė , kuri dirba 
M emeriai Sloan-Kettering ligo
ninėje New Yorke ir priklauso 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungai bei Lietuvių Katalikų Re
liginės Šalpos Medicininės Šal
pos komitetui, du kartus vasario- 
kovo mėnesių laikotarpyje 
lankėsi Lietuvoje, norėdama iš
tirti sveikatos apsaugos padėtį.

Dr. Bajorūnaitė buvo viena iš 
maždaug 60 asmenų, užsiregi
stravusių liudyti Atstovų Rūmų 
Finansų paskyrimo komiteto 
užsienio projektų pakomitečiui. 
Pakomitetis turi labai svarbų 
vaidmenį, nustatant kiek pinigų 
JAV Kongresas paskirs įvairioms 
užsienio šalims šelpti.

Užtat, pavyzdžiui, prieš dr. 
Bajorūnaitės liudijimą į pakomi
tečio narius prabilo atstovai or-

Bajorūnaitei, kaip ir ki- 
liudytojams, buvo duota 
kalbėti penkias minutes.

ganizacijų, kurios gina Izraelio 
arba arabų šalių interesus, kiek
vienas savaip bandydamas kon- 
gresmanus įtikinti, kaip JAV 
turėtų šelpti Vidurio Rytų kraš
tus.

Dr. 
tiems 
proga
Jinai apibūdino Sovietų 1990 m. 
ekonominės blokados bei Rau
donosios armijos puolimų prieš 
civilius Vilniuje 1991 m. sausio 
mėn. pasekmes Lietuvos sveika
tos apsaugos sistemai. Pasak jos, 
padėtis Lietuvoje šiandien esan
ti “sunki”. Nėra vaistų atsargų ir 
nėra kur medicininius reikmenis 
sandėliuoti. Trūksta visų rūšių 
farmacinių vaistų. Laiku, nepri- 
statoma medRSnffiF^pS^raTrstkH

teratūra, siunčiama iš Vakarų.
Dr. Bajorūnaitė paminėjo, 

kad nemažai medicininės šalpos 
Lietuvai atplaukia iš Europos 
bei JAV, bet tai tesudaro 10 
nuošimčių to, ko reikia pašalinti 
trūkumams Lietuvos sveikatos 
apsaugos sistemoje.

Baigdama, dr. Bajorūnaitė ra
gino JAV Kongresą paskirti lėšų

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖMS BESIRUOŠIANT

(atkelta iš 1 psl.)

labai geri, kitur baigiami.
Grybauskas taip pat lankėsi 

prie bolševikų užgrobtų pastatų 
— televizijos ir radio bokštų, 
spaudos rūmų. Susidarė pasi
baisėtiną vaizdą: išdaužyti lan
gai, sušaudytos sienos. Buvo ir 
prie parlamento rūmų. Jis matė, 
kaip ten dieną ir naktį pasikei
sdami budi iš įvairių vietų 
suvažiavę lietuviai. Šildosi prie 
lauželio ir dainuoja patriotines 
dainas, gieda giesmes. Budi aukš
taičiai, žemaičiai, dzūkai, zana
vykai, budi visa Lietuva. Jų šūkis 

medicininei šalpai Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Prašė, kad 
bent dalis šalpos būtų paskirta 
padengti išlaidoms, susijusioms 
su medicininės literatūros ir apa
ratūros persiuntimu. Šalia.žodi
nio liudijimo, jinai pateikė 15 
puslapių dokumentą, išsamiau 
apibūdinantį Lietuvos sveikatos 
apsaugos sistemos padėtį.

Liudijimo klausėsi kongres- 
manai Lavvrence Smith (D-FL), 
Bill Green (R-NY) ir David Obey 
(D-WI), pakomitečio pirminin
kas. Nė vienas jų nepateikė klau
simų.

Daugelio lietuvių išeivių nuo
monė apie kongresmaną Obey 
prasta: jis kaltinamas humanita
rinės šalpos Lietuvai įstatyminio 
projekto užblokavimu pernai 
Kongreso konferencijos komite
te. Tasai kaltinimas pasiekė net 
New York Times dienraštį 
apžvalgininko A. M. Rosenthal 
skiltyje ir buvo pakartotas viso

VASARA WASHINGTONE
LIETUVIUI STUDENTUI

Ateitininkų Sendraugių Są
jungos centro valdyba ieško lie
tuvio studento ar studentės, ku
ris domisi viešosios nuomonės 
formavimo procesu (public ad- 
vocacy). Bus parūpinta intemo 
vieta vienoje iš didesnių šios sri
ties organizacijų Washingtone. 
Čia vasaros metu bus galima 
įgyti patyrimo darbe su JAV 
Kongresu, ir bendrai, visuome
niniuose santykiuose. Stipendija 
bus apie $750 mėnesiui.

Pirmenybė duodama univer- 

tautinius santykius, istoriją, eko
nomiją, visuomeninius santy
kius (public relations) ir panašias 
sritis. Tačiau pasisiūlyti gali ir 
kiti lietuviai studentai ir stu
dentės, kurie domisi politinio 
darbo patirties įgijimu.

Kreipiantis, prašome atsiųsti 
(anglų kalba):

— Mes laimėsime. Parlamente 
smėlio maišų barikados, budi 
jaunimas, sportininkai. Prie par
lamento — aukštos barikados, 
ant jų — plakatai su šūkiais prieš 
okupantą, sienose sukabinėti 
rusų dovanoti ordinai, medaliai, 
kariuomenėn šaukimo pažymėji
mai.

Kaip vyksta pasiruošimas žai
dynėm Šiaurės Amerikoje?

Sugrįžęs iš Lietuvos, Grybaus
kas vėl keliavo. Aplankė New 
Yorką, Chicagą, Detroitą, To
rontą. Dalyvavo sporto klubų su
sirinkimuose, tarėsi su sporto 
vadovais įvairiais išvykos klausi- 

puslapio atsišaukime, kuris Lie
tuvių Bendruomenės iniciatyva 
pasirodė viename VVisconsin 
valstijos laikraštyje.

Savo kietumą kongresmanas 
Obey spėjo parodyti jau pačioje 
balandžio 17-osios apklausos, 
pradžioje, mandagiai susiremda- 
mas su Izraelio rėmėjais, kuriem 
jis tiesiai pasakė, kad jis blokuos 
įstatymines pataisas, teikiančias 
daugiau pašalpos tai valstybei, 
negu numatyta prezidento Bush 
siūlomoje programoje. O pašal
pos Libanui rėmėjai, prašančiai 
$50 milijonų tai šaliai, jis pasakė, 
kad Libanas bus laimingas gauti 
tiek, kiek pernai gavo — t. y. — 
$6 milijonus.

Šalia dr. Bajorūnaitės, tą pačia 
bal. 17 turėjo liudyti dar viena 
pabaltietė, Joint Baltic Amer
ican National Committee at
stovė Sondra Aisters. Jinai 
žadėjo prašyti visoms trims Pa
baltijo šalims įvairios finansinės 
paramos, ne vien sveikatos ap
saugos srityje.

Balandžio 17-osios liudijimas

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja taiaMuosa reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WesLSU4*nsbury, Conn. 
06070. Tai. 203 651-0261.

SHALiNS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamafca Avė. (prie R>re«t 
Fwey St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2Į4A

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave > St , Petereburg Beach, Fla^ 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 W5-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th S€, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

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

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

tėra vienas pirmųjų žingsnių il
game procese, siekiant Lietuvai 
išrūpinti finansinės paramos iš 
JAV Kongreso.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

a. Resumd', nurodant savo veiklą 
lietuviškose jaunimo ir kitose or
ganizacijose, bei kitą organiza
cinę patirtį.

b. Universitete išklausytų kursų 
sąrašą, su gautais pažymiais.

c. Laišką, kuriame būtų nuro
dyta, kaip tokios rūšies intemo 
darbas ir įgyta patirtis galėtų pri
sidėti prie prašančiojo mokslinių 
siekių, tolimesnių profesinių 
užsimojimų ir lietuviškos veik
los.

Prašymai su pridėtine me- 
^žlaga J^ii..bjyL^uJ^ild. š. m. 
gegužės mėn. 17 d. šįūo adresu:

r ATEITIS — Summer Program, 
P. O. Box 102, Annandale, VA 

,-22003-0102.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9 -10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th 
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302._________________________________

K0L0DNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Piace, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Lithuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

., Daugiau žinių apie šią progra- 
,nrą galima gauti, skambinant dr.
• Petrui Kauftnanui (703) 354 - 
2348.

Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos Centro Valdyba

Remkime

TA U T O S FONDĄ
ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas, 
Lithuanian National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

mais, informavo apie žaidynių 
eigą Lietuvoje ir gyvenimo sąly
gas viešnagės metu.

Sportininkai iki Vilniaus ir at
gal kelionę apsimoka patys. Lie
tuvoje jie bus globojami Žaidy
nių organizacijų, aprūpinti nak
vynėm, maistu, transporto prie
monėm.

Visi Siaurės Amerikos klubai, 
vienetai ar pavieniai įvairių šakų 
sportininkai turi greitai suteikti 
reikalingas vizom gauti žinias Iš
vykos organizaciniam komitetui, 
o šiuo atveju, Vytautui Grybau
skui, adresas: 6206 Yellowstone 
Drive, Port Orange, Florida, 
32127, telef. 904 - 761-6301.

f Ketvirtąsias Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynes iš JAV ir Ka
nados vyks apie 500 sportininkų 
ir apie 300 turistų. Iš Australijos 
— apie 100 sportininkų, kurių 
išvyka rūpinasi Australijoje vei
kiantis komitetas.

Pasak Grybausko, šiose žaidy
nėse dalyvaus sportininkų ir iš 
Sibiro, Latvijos, Estijos, Lenki
jos, Vakarų Vokietijos ir kitų vie
tovių. Įskaitant Lietuvos sporti
ninkus, iš viso dalyvaus apie 
2000 įvairiausių sporto šakų 
sportininkų.

Taigi, Lietuvoje vyksiančios 
žaidynės duos progos Lietu
viams sportininkams sulėkti ir 
sporto stadionuose, o po to, įvai
riausiuose pramoginiuose ren
giniuose susidraugauti, arčiau 
vieni kitus pažinti ir sustiprinti 
tarpusavio ryšius, kaip ir dera 
vienos tautos vaikams.

JURGIS JANUŠATTTS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNEČTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU
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“Laisvės Žiburiui” 25 metai

Balandžio 20 Kultūros Židiny
je gražiu Čiurlionio ansamblio 
koncertu paminėta “Laisvės Ži-

- būrio” radijo 25 metų sukaktis. 
Ir kaip greitai laikas bėga. Ro
dos, vakar išgirdome pirmąją 
"Laisvės Žiburio” radijo progra-

: mą. Ji buvo perduota 1966 me
stais kovo 20. Štai jau 25 metų 
sukaktis!

Šios sukakties proga sveikina
me programos organizatorių ir 
vedėją Romą Kezį, kad jis taip 
sumaniai išugdė šią radijo pro
gramą. Ir kas būtų buvę be jos?! 
Tikrai mūsų gyvenimas būtų 

-skurdesnis. Dabar kiekvieną
- ė sekmadienį nuo 9 iki 10 vai. plati 

New Yorko apylinkė girdi šią 
programą. Jos klausosi tikrai 
daug lietuvių, bent keli tūksta-

... nčiai, o gal ir keliolika tūksta
nčių. Programa tiksliai infor
muoja apie šios apylinkės lietu
vių gyvenimą, plačiai komentuo
ja įvykius Lietuvoje ir pačioje 
Amerikoje. Programa tikrai su
pažindina su dabarties gyvenimo 
problemomis, stiprina lietuvišką 
mintį ir palaiko mūsų lietuvybę. 
Todėl didelė prasmė ją remti, 
palaikyti, kad programa visada 
būtų aktuali, techniškai gerai 
perduota. Taip pat sveikiname
Jr jos rėmėjus, kurie uoliai remia ’ medžiagos. Bet jau kokia perlk- 
šios programos išlaikymą. Ko ne- ' toji radijo valanda‘buvo labai 
gali padaryti lietuviškas laikraš
tis, tai padaro lietuviška radijo 
programa. Pavyzdžiui, ji sudaro 
galimybes išklausyti naują lietu
višką muziką, dainą. Gyvai per
duoda žinias iš Lietuvos.

Sukakties proga atvertėme 
Darbininko 1966 metų kom
plektą. Kaip žinome, 1965 me
tais lapkričio 13 buvo didelės lie-
tuviškos demonstracijos — žygis 
į Jungtines Tautas. Vienas iš to 

■ žygio organizatorių ir buvo Ro
mas Kezys. Tai ir paskatino 
Romą Kezį organizuoti naują ra

dijo valandėlę. Kaip žinome, jau 
tada veikė dr. Jokūbo Stuko va
dovaujama “Lietuvos atsimini
mų” radijo valandėlė, kuri tais 
1966 metais minėjo 25 metų 
veiklos sukaktį.

Anksčiau New Yorke veikė 
bent kelios radijo valandėlės. 
Visi atsimename Juozo Ginkaus 
vadovaujamą radijo valandėlę. 
Jai sustojus, pasidarė lyg spraga 
lietuviškame gyvenime. Romas 
Kezys ir užpildė tą spraga, 1966 
metais kovo 20 prabildamas radi
jo bangomis į New Yorko lietu
vius ir tuo pradėdamas “Laisvės 
Žiburio” radijo programos istori
ją

Jau 1966 metų kovo 15 Darbi
ninke buvo įdėtas pirmasis skel
bimas, kad tokia valandėlė pra
dės veikti kovo 20. Skelbimas 
pakartotas kovo 18 ir jau ba
landžio 22 dienos numeryje 
rašoma, kad valandėlė veikia.

Salia Romo Kezio su pirmąja 
laida įsijungė ir Antanas 
Mažeika, angliškosios dalies re
daktorius. Angliška dalis labai 
papildė programos apimtį.

Pirmosios radijo laidos buvo 
dar gerai nesubrandintos, nes 
juk tai pirmieji žingsniai, nebu
vo ir patirties, ir reikiamos

plačiai išvystyta, sutelkusi gerą 
turinį, gerą formą.

Šioje programoje visada yra 
religinės minties keletas mi
nučių, paskui religinė giesmė. 
Tai sukrikščionina ir visą progra
mą. Be vietinių žinių, prekybi
nių skelbimų, plačiai nagrinėja-' 
mas lietuviškas gyvenimas, 
Amerikos politikos įvykiai,
žinios iš Lietuvos.

Visada duodama ir lietuviškos 
muzikos. Per tiek metų “Laisvės

(nukelta į.8 psl.)

Pirmuosius lietuvius pranciškonus Amerikoje, susibūrusius 
Greenc, Maine, vienuolyne, lanko pranciškonų ordino gene
ralinis vyresnysis-generolas Tėv. Valentinas Schaaf. Sėdi iš 
k.: Tėv. Leonardas Andriekus, provincijolas Tėv. Justinas 
Vaškys, ordino generolas Tėv. Valentinas Shaaf, Tėv. Juve

nalis Liauba, Tėv. Ignas Mikalauskas. Stovi iš k.: Br. Jurgis 
Petkevičius (miręs), Tėv. Petras Baniūnas. Tėv. Modestas 
Stcpaitis (miręs),Br. Kazimieras Gulbinas (miręs), kandidatas 
Juozas Laurinavičius. Nuotraukoje nėra Tėv. \ iktoro 
Gidžiūno (miręs), kuris buvo išvykęs vesti rekolekcijų.

Brangus pone Prezidente,

...aš aukštai vertinau gali
mybę kovo 16 d. susitikti Mask
voje su Jūsų nuolatiniu atstovu, 
kartu ir su nuolatiniais Estijos 
bei Latvijos atstovais, apsvarsty
ti padėtį Baltijos kraštuose ir ap
tarti, kuo Jungtinės Valstijos 
galėtų padėti. Susitikimo metu 
gavau Jūsų laišką, parašytą prieš 
dieną, kuriame liečiami kai kurie 
dalykai, minėti Jūsų kovo 2 die
nos laiške Prezidentui. Norėčiau 
atsakyti į abu Jūsų laiškus. ■

Pirmiausia leiskite išreikšti 
mūsų dėkingumą už malonius 
Jūsų žodžius apie sąjungininkų 
veiksmus Persų įlankoje. Sąjun
gininkų sėkmė yra Artimųjų 
Rytų tautų, o iš tiesų ir viso pa
saulio triumfas. Mes visi galime 
didžiuotis, kad daugianaciona
linės pajėgos veikė efektyviai ir 
vieningai, užtikrindamos Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybos re
zoliucijų įgyvendinimą. Aš taip 
pat aukštai vertinu Jūsų pasiū
lymą suteikti medicinos pagalbą. 
Kadangi karas jau baigėsi, aš pa
tarčiau Jums pateikti šį 
pasiūlymą tiesiogiai Kuveito vy
riausybei.

Prezidentas ir aš buvome įžei
sti Sovietų bandymu naudoti 
jėgą ir bauginimus prieš Baltijos 
valstybių tautas bei smurtą sau
sio mėnesį. Ir jis, ir aš ne kartą 
aiškiai pareiškėme Sovietų vado
vybei, kad toks elgesys neduos

SENOS PASAKĖLĖS DIPLOMATINIAME APVALKE
Vilniuje neseniai buvo paskelbta ištrauka iš laiško, kurį Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos pirmininkui parašė JAV Valstybės sekretorius James A. Baker šiemet 
kovo 31 d. Nors ji nieko naujo neatskleidžia, bet savotiškai jdomu pasiskaityti, 
kaip JAV sekretorius raštu dėsto mums jau žinomus dalykus, įjungtus j diplo
matinį žargonę.

Jo Ekscelencijai Vytautui Landsbergiui, Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Pirmininkui

rezultatų ir kad jo padariniai JAV 
ir Sovietų bendradarbiavimui 
bus labai rimti. Jungtinės Valsti
jos visiškai remia Baltijos kraštų 
siekius patiems nuspręsti savo 
ateitį. Mes taip pat esame įsiti
kinę, kad vienintelis realus 
būdas tai pasiekti yra taikus dia
logas. Diskutuodamas su užsie
nio reikalų ministru Bessmert- 
nychu sausio mėnesį, o praėjusią 
savaitę vėl su juo ir su preziden
tu Gorbačiovu, aš raginau nedel
siant pradėti šį dialogą.

Džiaugiuosi, kad Jungtinių 
Valstijų suteiktoji medicinos pa
galba pasiekė Lietuvą, ir tikiuo
si, kad ji bent kiek padės jūsų 
žmonėms. Mes laikome tai gali
mybe padėti vargstantiems 
žmonėms ir proga parodyti 
mūsų nuolatinę paramą bei įsi
pareigojimą Lietuvai, kaip ir 
Estijai bei Latvijai. Man taip pat 
malonu, kad Jūs turėjote progų 
keletą kartų susitikti su mūsų ge
neraliniu konsulu Diek Milės. 
Mes atidžiai stebime tai, ką jis 
mums praneša. Jo vizitus ir iš 
esmės nuolatinį jo personalo bu

vimą Baltijos regione nuo sausio 
pradžios aš laikau svarbiais JAV 
susirūpinimo ir paramos demok
ratiškai išrinktoms trijų Baltijos 
respublikų valdžioms ženklais. 
Taip pat esu patenkintas, kad 
turėjau progos susitikti su vice
prezidentu Kuzmicku, ir laukiu 
kitų susitikimų su Jūsų atstovais, 
kiek leis mano grafikas.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
referendumai aiškiai pademon
stravo Baltijos tautų požiūrį. 
Kovo 17 Sovietų Sąjungos refe
rendumas jokiu būdu nepakeičia 
to jūsų tautos valios išreiškimo. 
Bet kokios pastangos naudoti šio 
referendumo rezultatus kaip po
litinio dialogo pakaitalą prisidės 
tik prie įtampos didinimo.

Savo paramos Baltijos tautų 
apsisprendimo teisei ir Sovietų 
Sąjungos įvykdytosios Baltijos 
kraštų prievartinės inkorporaci
jos j SSSR nepripažinimo mes 
neatsisakėme ir neatsisaky sime. 
Žaviuosi Lietuvos žmonių paro
dytu santūrumu prieš smurtą 
Taikus politinis dialogas yra ge
riausias būdas įtvirtinti Lietuvos 

siekius, ir mes nesiliausime 
veikę, kad tai būtų pasiekta.

Mes ir toliau įdėmiai, ir pasto
viai stebėsime padėtį Baltijos 
kraštuose. Aš raginu Jus tęsti 
glaudų kontaktą su mumis abiem 
tiesiogiai ir per generalinį kon
sulą Milės.

Nuoširdžiai Jūsų
James .4. Baker

— Andriejaus Sacharovo, Ru
sijos humanisto, vardu Vilniaus 
miesto valdyba nutarė pavadinti 
aikštę prie Spaudos rūmų. Kovo 
16 šioje aikštėje įvyko gausus mi
tingas, kuriame kalbėjo iš Mask
vos atvykusi A. Sacharovo ben
dražygė Elena Boner. Ji kartu su 
mitingo dalyviais prie Spaudos 
rūmų pritvirtino lentelę: “A. Sa
charovo aikštė . Aikštėje, prie 
ką tik pertvarkyto koplytstulpio, 
ant kurio užrašyta — “Sacharo
vui dėkinga Lietuva ”, padedama 
gėlių.

— Čekoslovakijos vyriausybė 
pažadėjo atstatyti Vilniaus tele
viziją, kai tik ją atgaus Lietuva.

JAU 50 METŲ 
LIETUVIAI 
PRANCIŠKONAI 
GYVUOJA JAV

<>TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, O. F. M.
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Šio kraš- 

' to vyskupai atsargos dėlei gana 
abejingai žiūrėjo į pirmuosius 
pranciškonus ir jų įspūdingus 
planus laikė fantastiškais. Ir ne
nuostabu! Lietuva pavergta, 
ateitis be aiškesnių prošvaisčių, 

(■ aplinka svetima, kalba nežino- 
■ ma... Tokias nepalankias aplin- 
. kybes ypač skaudžiai patyrė išei-
* vijos pranciškonų pionierius bei 
- organizatorius Tėv. Justinas Vaš-
* kys, per Antrojo pasaulinio karo 

ugnį 1941 m. atvykęs į New Yor-
; ką. Jis turėjo Lietuvoje likusių 
, vyresniųjų įgaliojimą steigti lie

tuvių pranciškonų bendruome- 
*- nę Amerikoje. Bet, tai patyrę, 

amerikiečiai pranciškonai jam 
tuojau pasiūlė pastogę ir kvietė 
įsijungti į jų būrį. Jie būtų 
priėmę ir kitus lietuvius pranciš- 

' konus, atvykusius iš Europos. Iš 
amerikiečių pusės, aišku, tai 
buvo broliškas kvietimas, bet

* nesiderinąs su mūsų planais ir 

net pavojingas. Mat įsijungus į 
kitataučių vienuolių bendruo
menę, sunku beįsivaizduoti lie
tuvišką veikimą tarp savo tau
tiečių emigrantų ir žymesnio 
masto pagalbą pavergtai tautai. 
Kitataučiai turi savo reikalų, su 
kuriais būtų prisiėję skaitytis. 
Lietuvių pranciškonų tikslas gi 
buvo, susiorganizavus ir teisiškai 
įsikūrus, priklausyti tiesiog nuo 
vienuolijos centrinio, arba gene
ralinio, viršininko Romoje. Ačiū 
Dievui, tai šiaip taip pasisekė, 
nors formalumai yra labai sudė
tingi. Steigiant vienuolyną būti
nai reikalingas vietinio vyskupo 
leidimas ir net Šv. Sosto pritari
mas bei patvirtinimas.

Lietuvių pranciškonų organi
zatorius Amerikoje pasižymėjo 
energija, ištverme, iniciatyva .ir 
net užsispyrimu. Nors visuo
menė buvo priešingos nuomo
nės, jis kažkaip pramatė, kad nb- 
bus galima greit j Lietuva grįžti, 

o užsienyje neorganizuoti lietu
viai pranciškonai pasimes ir grei
čiausia susilies su kitataučiais. 
Taip ir įvyko su kai kuriais kitais 
pavieniais vienuolijų nariais, at
siradusiais šiame krašte po karo. 
Tėvui Justinui Vaškiui gi, kuris, 
kaip minėta, dar vykstant karui, 
susilaukė vieno kito lietuvio 
pranciškono talkos, 1941 m. va
sarą pasisekė įsteigti pirmąjį lai
kinį vienuolyną Pittsburghe, o 
1944-aisiais —jau pastovų nuo
šaliame Maino valstijos kampe
lyje Greene. Mat atsirado ame
rikietis vyskupas (Juozapas 
McCarthy Portlande), kuris, re
komenduojant jį pažinusiems 
lietuviams kunigams, sutiko į 
savo dieceziją įsileisti pabėgėlius 
pranciškonus visam laikui. Jų 
buvo jau keturi. Prie jų tuojau 
prisijungė pora Amerikoj gimu
sių lietuvių jaunuolių, pasi
ryžusių tapti vienuoliais. Prisi
menant tuos laikus, malonu 
pažymėti, kad pranciškonų Or
dino centrinė vadovybė aiškiai 
palaikė lietuvių pranciškonų pa
stangas kurtis ir veikti nepriklau
somai nuo kitataučių. Tuo 
atžvilgiu labai palankus buvo Or
dino generalinis įgaliotinis Ame
rikai Tėv. Matas Faust, nuošir
džiai užjautęs ir net globojęs pir
muosius ateivius pranciškonus. 
Jis itin džiaugėsi, kai 1946 m. 
pradžioje iš Italijos atvyko dar 
keturi gerai išsimokslinę lietu

viai pranciškonai. Netrukus pats 
Ordino generalinis vyresnysis, 
lankydamasis Amerikoje, 
užsuko ir į tą menką mūsų vie
nuolyną Maine. Jo vizitas pakėlė 
bei išgarsino lietuvius pranciško
nus apylinkės amerikietiškoje 
dvasininkijoje. Po to netrukus 
buvo įkurtas ir antrasis lietuvių 
pranciškonų vienuolynas toje 
pačioje Maine valstijoje — 
gražiame pajūryje, Kennebunk- 
porte.

Veiklos sęlygos ir aplinkybės

Po įsikūrimo sąlygos toliau 

Pranciškonų vienuolynas Brooklyne, sujungta senoji statyba
su naująja. Nuotr. Liudo Tamošaičio

plėstis pranciškonams buvo gana 
patogios.Tuo laiku lietuvių išei
vija Amerikoje klestėte klestėjo. 
Ji buvo gausi, susiorganizavusi į 
katalikų parapijas, pasiturinti, 
dosni ir patriotiška. Parapijų 
buvo daugiau kaip šimtas. Kai 
kurios jų labai didelės bei stip
rios — su savo pradžios mokyk
lomis, kartais net gimnazijomis, 
gražiomis bažnyčiomis, kleboni
jomis, salėmis. Chicagoje sese
rys kazimierietės vadovavo net 
dviem ligoninėm. Žmonės — 
paprasti darbininkai, kartais be
raščiai . Pranciškonus jie pasitiko 

su džiaugsmu ir dosniausiai 
rėmė įvairiose srityse atliekamus 
jų darbus. Naujakuriams labai 
palanki buvo ir Amerikos lietu
vių dvasininkija. Tuolaikinė 
spauda gi nepasižy mėjo aukštu 
lygiu. Bet daug buvo įvairių 
draugijų, vaidintojų būrelių, 
prie kiekvienos bažnyčios chorų. 
Tada ėjo net du patriotiški lietu
vių dienraščiai — Draugas. 
leidžiamas marijonų, Naujienos 
— socialistų. Taip pat, ypač ry
tinėje Amerikos daly je, buvo įta
kingas du kartu savaitėj išeinąs 
katalikiškas laikraštis Darbinin
kas . Katalikai dar leido du savait
raščius — Ameriką New Yorke 
ir Lietuvių žinias Pittsburghe. 
socialistai — savaitraštį Keleivį. 
Bostone. Lietuviškas gyvenimas 
buvo labai gyvas: rengta dainų 
šventės, suvažiavimai, konfe
rencijos. Netrūko nė susiskaldy
mų bei aštrių pasaulėžiūrinių ki
virčų. Komunistams lengva bu
vo patraukti mažai išsilavinusius 
darbininkus ypač ten, kur nebu
vo katalikų parapijų. Lietuviai 
komunistai turėjo net du perio
dinius leidinius, kurie visaip tei
sino sovietinę okupaciją.

Tačiau netrukus po Lietuvos 
pavergimo išeivijoje padėtis pa
sikeitė.

: Bus dau„



VYTAUTAS ALANTAS — TARP DVIEJŲ DATŲ
Jis gimė 1902 birželio 18. Jis 

mirė 1990 balandžio 23.
Tarp šių dviejų datų — ilgas, 

margas, didelis gyvenimas. Di
dele dalimi rašto žmogaus gyve
nimas. Publicisto, įvairių žanrų 
beletristo (dramaturgo, romani
sto, novelisto), na ir poeto, 
eilėraščius rašiusio jaunystėje 
bei senatvėje, 80-tą gimtadienį 
pažymėjusio solidžiu eilėraščių 
rinkiniu Paversmiai.

Duoną pelnyti jam teko Eltos 
prancūzų skyriaus redaktorium 
(buvo baigęs Montpellier uni
versitetą Pietų Prancūzijoje), 
vyriausiu dienraščio Lietuvos ai
das redaktorium, Vilniaus mie
sto teatro direktorium, pagaliau 
(ilgiausiai, net 19 metų!) Detroi
te, Fordo automobilių darbinin
ku. Grožinę literatūrą kūrė, o 
būdamas išeivijoje ir publicisti
nius raštus rašė laisvalaikiu, už 
tai materialiai arba visai neatly
ginamas, arba, už knygas, tik 
trupiniais, o kelios laimėtos pini
ginės premijos gal prilygo kelių 
savaičių fordiškam uždarbiui....

Siame rašinėly nežymėsiu 
biografinių datų. Jos yra enciklo
pedijose ir vėlesnių beletristinių 
knygų aplankuose. Tik atitaisy
siu akivaizdžią klaidą, padarytą 
LE 36-ame (papildymų) tome, 
kur rašoma, kad Lietuvių žurna
listų sąjungos pirmininku buvo 
1967 - 69, kai iš tikrųjų tas parei
gas ėjo dvi dvimetes kadencijas, 
1967 - 71. Man tie ketveri metai 
ypač svarbūs ir nepamirštami, 
nes jo valdyboj sekretoriauda
mas su Vytautu suartėjau. Anks
čiau laikęs jį išdidžiu ir šiurkšto
ku, kai geriau pažinau, radau šil
tą, draugišką ir demokratišką 
žmogų. Tai galėjo paliudyti ir 
visi kiti jo valdybos nariai. 
Galėjo... Bet jie į amžinybę išėjo 
gerokai anksčiau už Vytautą, ir 
likau rodos vienas, paskutinis.

Nuo to laiko, kaip prie LZS 
centro valdybos bendrą darbą 
suartėjome, labai entuziastiškai 
užrašydavo mudviem su žmona 
kiekvieną naują savo knygą. į de
dikacijas man dar pridėdavo po 
komplimentą už žumalizmą. 
Spaudoje apie jo knygas pasisa
kydavau. Jokiu būdu ne patai
kaudamas, kas nepatikę ir pakri
tikuodamas. Dėl tų kritiškų pa
stabų susitikę pasiginčydavom, 
bet nugaros dėl jų neatsukdavo. 
Didelį dėmesį skyrė savo raštų 
kalbos grynumui ir nuolat tikri- 
nosi žodynuose.

Perskaitęs berods Šventara
gio I tomą, užsiminiau, kad ne 
vietoje naudojate panašėjo, kur 
turi būti panėšėjo, turint galvoje 
sąvoką buvo panašus. Iš karto 
pyktelėjo. Bet žodyną patikrinęs 
prisipažino klydęs. Sekančiam

Irena ir Vytautas Alantai 1974.XH.29 savo namuose Detroite.
Nuotr. K. Sragausko

tome viską radau savo vietoje; 
kur darėsi panašus — panašėjo, 
kur buvo panašus — panėšėjo. 
Pabandytum dėl kalbos pakriti
kuoti kurį kitą eruditą rašytoją, 
dar už tave dvidešimtmečiu vy 
resnį!..

Beje, savo ruožtu jis prie kal
bos grynumo pripratino ir 
žmoną Ireną, O tai labai padėjo, 
kai akys apsilpo Irena Alantienė 
tapo puikiausia ir nepamainoma 
korektore.

Paskutinį kartą Vytautą 
mačiau 1988 liepos 14. Tuomet 
jis jau labai sunkiai sirgo, o kai 
kurie jo ir mano draugai pranaša
vo, kad gyvenąs paskutines die
nas. Karštą, drėgną (90 l./90%) 
popietį paspaudžiau durų skam
butį. Antrą, trečią kartą. Viduje 
durų grandinėlė ėmė čežėti. Už 
pusminučio išvydau ne Ireną, o 
patį Vytautą. Ji vėliau atėjo iš 
rūsio, durų skambučio negirdė
jusi. Prieš mane stovėjo jis su
menkęs, pabalęs, apsivilkęs cha
latu, pižama, mūvįs baltas koji
nes, su lazdele rankoj. Salonėly 
buvo vėsu, jauki atmosfera. La
bai apsilpusios klausos (bet 
skambutį užgirdo) ir beveik visai 
apakęs. Greit atpažino mane iš 
skardaus balso, bet, prisipažino 
bematąs tik mano siluetą.

Kai, susėdus, gatve pra
važiuodavo retos mašinos, kiek
vieną kartą pasisukdavo lango 
pusėn. Trise (jis, Irena ir aš) 
kone valandą kalbėjomės, ir tai 
daugiausia apie paskutinės kny
gos vargus. Tie, kurie ją užprašė, 
ėmė statyti reikalavimus, tad nu
tarę, kad išleis šeima. Klausė 
mano nuomonės dėl egzemplio
rių skaičiaus, o kai pasiūliau, 
žadėjo leisti mažiau. Nors Vy
tautą radau sąmoningą, nerezi
gnavusį, bet fiziškai taip silpną,

kad maniau jį vargu ar vieną kitą 
mėnesį beištversiant. O gyveno 
dar beveik dvejus metus!

Kai ir vėl pro Detroitą kelia
vau 1989-jų vasarą, telefonu 
siūliausi aplankyti. Irena pasako
jo, kad Vytauto padėtis beveik 
nepasikeitusi, bet, kaip ir per
nai, turi blogesnių ir geresnių 
periodų, o šiuo metu kaip tik jam 
esančios blogos dienos. Lanky
mo nenorėjo, tik priėmė linkėji
mus. Deja, jo paties balso ne- 
beišgirdau. Šioje vietoje būtina 
pabrėžti, kad daugiau kaip trejus 
metus užsitęsusi rašytojo agonija 
iš jo artimųjų pareikalavo kan
trybės ir pasiaukojimo, o iš žmo
nos, ligonio neatidavusios slau
gymo namams, bet tūkstantį die
nų ir naktų su meile šalia jo 
budėjusios, pilnutinio heroiz
mo. Su pagarba esu rašęs apie 
panašiai gyvenimą užbaigusio 
Vinco Rastenio našlę Emiliją, o 
šia proga pagarbiai lenkiu galvą 
prieš Ireną Alantienę...

Paskutinė Vytauto knyga Tau
ta istorijos vingiais išėjo 1990, 
autoriui jau mirus. Ne drama. 
Ne romanas. Ne novelių ar 
eilėraščių rinkinys. Tai politiškai 
filosofinė proza, alantiški “ideo
loginiai mąstymai” apie mylimą 
lietuvių tautą. Skaičiau jau bene 
pustuzinį jos recenzijų, rašytų 
išeivijoje ir Lietuvoje už mane 
gudresnių autorių. Kone visi 
įvertino teigiamai, kiti labai tei
giamai. Tik rodos niekas dar ne
pasakė manding labai svarbaus 
dalyko, būtent akivaizdaus są
ryšio tarp vieno jo romano hero
jaus ir šios knygos autoriaus- 
mintytojo. Romanas tai Šventa
ragis, o herojus kunigaikštis 
Šventaragis. Kai jis paseno ir ne
begalėjo užsėsti ant žirgo, neigi 
rankoje laikyti kalavijo, autorius 
pavadino jį Šventaregiu (kiek 
daug viena raidė reiškia!), tautos 
pamokslautoju, žadintoju, 
švietėju. Į amžinybę išėjo Vytau
tas Alantas— Šventaregis...

Alfonsas Nakas

LIETUVOS ENCIKLOPEDIJŲ 
LEIDĖJAI PRAŠO UŽSIENIO

LIETUVIŲ TALKOS
j bendrą lietuvių kultūrą, nei tuo(New York, 1991 balandžio 

12, LIC) Iš Lietuvos Lietuvių 
Informacijos Centrui New Yorke 
praneša, kad Lietuvos Enciklo
pedijų leidykla ruošia vienkar
tinę specialią enciklopedijos lai
dą apie Lietuvą XX amžiuje. 
Leidėjai- šaukiasi užsienio lietu
vių ir organizacijų talkos, 
norėdami užpildyti spragas apie 
išeivijos istoriją, kuri tarybiniuo
se leidiniuose buvo gerokai išk
raipyta ir falsifikuota. Pateikia
me leidėjų atsišaukimą.

Į pasaulio lietuvių informaci
jos priemones, visuomenės, 
mokslo, kultūros, religines 
organizacijas

Vienas svarbiausių atgims
tančios Lietuvos uždavinių yra 
pateikti visuomenei teisingą ir 
nešališką informaciją apie pasau
lio lietuvius, parodančią jų veik
lą, indėlį į Lietuvos ir lietuvių, 
taip pat kitų pasaulio šalių 
kultūrą. Tuo tikslu Lietuvos en
ciklopedijų leidykla vienoje savo 
programų, kurią sąlygiškai 
galėtume pavadinti “Nauju 
žvilgsniu” (Lietuva ir lietuviai 
XX amžiuje) numato per 2-3 
metus sukaupti ir paskelbti svar
biausias žinias apie visas pasaulio 
lietuvių (autochtonų ir išeivių) 
bendruomenes, jų politinę, 
kultūrinę, mokslinę, religinę ir 
kitokią veiklą, meninę kūrybą, 
spaudą, svarbiausius visų sričių 
užsienio ir išeivijos lietuvių 
veikėjus, taip pat apie žymiau
sius lietuvius ar lietuviškos 
kilmės kitų šalių veikėjus. Nu
matoma apsiriboti XX a. veikla, 
daugiausia dėmesio skiriant po
kario laikotarpiui.

Lietuvoje turima (ypač ikį 9- 
ojo dešimtmečio paskelbta) in- 
formacija apie"pasaulio lietuvius 
yra visiškai nepatenkinama, iš 
jos neįmanoma susidaryti teisin
go veido nei apie išeivijos indėlį

labiau apie konkrečią organizaci
jų, draugijų, asmenų veiklu ir 
nuopelnus. Visi žinome, kad so
vietiniais laikais dėl politinės 
cenzūros toji informacija būdavo 
tendencingai atrenkama, neretai 
ir iškraipoma. Užtat dabar daug 
ką turime padaryti iš naujo. Lie
tuvoje turimi išeivijoje išleistieji 
informaciniai leidiniai apie pa
saulio lietuvius (bostoniškė Lie
tuvių enciklopedija, kai kurie 
kiti) yra taip pat arba nepakanka
mi arba jau gerokai pasenę. To
dėl be Jūsų talkos ir paramos to 
darbo mes vieni negalėsime tin
kamai padaryti.

Kreipiamės į galinčius suteikti 
reikiamų žinių ar nurodyti, kas 
tai galėtų padaryti (nurodyti 
asmenis, organizacijas, jų adre
sus), žinančius, kur ir kaip 
galėtume įsigyti būtinų informa
cijos šaltinių, galinčių pakonsul
tuoti mūsų darbuotojus, patik
rinti ir papildyti Lietuvoje suda
rytus straipsnių apie išeiviją są
rašus (vardynus), parašyti ar pa
taisyti bei panaujinti kitų pa
rengtus straipsnius.

Prašytume pranešti, ar ga
lėtumėte prisidėti prie informa
cinio leidinio (žinyno) apie pa
saulio lietuvius parengimo, išlei
dimo ar platinimo, irkokiąkonk- 
rečią pagalbą galėtumėte suteik
ti. Jūsų aktyvus dalyvavimas rea
lizuojant šią Lietuvos enciklope
dijų leidyklos programą neabe
jotinai pasitarnautų išeivijos 
ryšių su Tėvyne stiprinimui ir vi
sos lietuvių kultūros labui. Apie 
vienokią ar kitokią Jūsų paramą 
paskelbsime rengiamame leidi
nyje, Jums pageidaujant, už 
atliktą darbą, mokėsime aktorinį 
honorarą (kol kas, deja,'rubliais)'.’

Mūsų adresas: 232600 Vil
nius, Lithuania, Algirdo 31, En
ciklopedijų leidykla. (LIC)

ŠIŲ METŲ “AIDŲ” NR. 1

Šių metų Aidų pirmame nu
meryje daug dėmesio skiriama 
lietuvių žudynėms Vilniuje. Jos 
sujaudino pasaulį ir glaudesnėn 
vienybėn sujungė lietuvių tautą. 
Po tų žudynių prasidėjo lyg ir 
naujas etapas Lietuvos kovoj už 
nepriklausomybės atgavimą.

Apie kruvinuosius Vilniaus 
įvykius išsamų straipsnį pateikia 
Antanas Dundzila, sykiu 
apžvelgdamas ir visą laikotarpį 
nuo 1990 m. kovo 11 iki 1991 m. 
vasario 16 d. Tai stipriai doku
mentuota apžvalga, atsklei
džianti kai kam ir nežinomų fak
tų. Dr. Algirdas Tupčinskas, tų 
skaudžių įvykių liudininkas, 
aprašo, kaip visa tai atsitiko. 
Poetė Judita Vaičiūnaitė savo 
polėkingame žodyje išreiškia 
Lietuvos ryžtą nesustoti kovoje 
už nepriklausomybę. Spausdi
nama Justino Marcinkevičiaus 
jautri kankinių laidotuvių kalba, 
o apžvalginiame skyriuje — pir
mieji Lietuvos spaudos pasisaky
mai.

Be to, Aiduose dar spausdina
mi šie straipsniai: P. Dauginčio, 
SJ, straipsnis — “Dirbančiųjų 
teisės ūkinėje-socialinėje de
mokratijoje”, Rimvydo Silbajo- 
rio — “Maironis: tautos dainiaus 
asmeniška lyrika”, Prano Zun- 
dės “Kazys Bizauskas: brandos 
metai”, Broniaus Nemicko — 
“Vokiškoji reprivatizacija Pabal
tijyje”.

Literatūrinę dalį užpildo Nelė 
Mazalaitė novele “Karalaitės ve
dybos” ir Mykolas Kačinskas bei 
Leonardas Andriekus eilėraš
čiais.

Apžvalginiame skyriuje apra
šomi svarbesnieji Lietuvos ir 
išeivijos kultūriniai įvykiai (Si
noikija —- K. Trimakas, VIII 
Teatro festivalis — J. Žygas). 
Taip pat recenzuojamos šešios 
knygos.

Aidai išeina 4 kartus metuose 
84 psl. didelio formato leidiniu. 
Redaguoja Leonardas Andrie
kus. Prenumerata — 20 dol. 
Adresas: 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

PHILADELPHIA LAUKIA ČIURLIONIO
Po daugelio metų pertraukos 

Philadelphijos apylinkių lietu
viai turės progos išgirsti Tautinio 
meno ansamblį Čiurlionis. Kon
certas įvyks šeštadienį, gegužės 
4, 7 vai. vak. Lietuvių Namuose 
(Lithuanian Music Hali), 2715 
E. Allegheny Avė. Salę lengvai 
gali surasti ir iš toliau atvažiuo
jantys, nes jis yra prie pat 195-to 
kelio, Allegheny išvažiavimo. 
Įėjimo auka $10. Po koncerto 
įvyks pabendravimas su čiurlio- 
niečiais.

Pereitais metais ansamblis 
atšventė savo auksinį jubiliejų. 
Ta proga ansambliui vadovauti 
buvo pakviestas muzikas Gedi
minas Purlys iš Klaipėdos kon
servatorijos. Atsijauninęs ir 
smarkiai padirbėjęs ansamblis 
savo jubiliejinius metus atšventė 
koncertų kelione Lietuvoje. Po 
išvykos Gediminas Purlys grįžo 
į Lietuvą.į savo pastovų darbą 
konservatorijoje. Tačiau šį pava
sarį ansamblis vėl jį pakvietė 
padėti pasiruošti Dainų šventei, 
kuri įvyks gegužės mėnesio gale 
Chicagoje.

Philadelphijos lietuviams an
samblis atliks savo sukaktuvinę 
programą su kanklių ir liaudies 
instrumentų palyda, kuriai va
dovauja Opa Mikulskienė.

Čiurlionio ansamblio koncertą 
rengia Philadelphijos LB apy
linkė ir kviečia visus lietuvius 
dalyvauti bei pasikviesti į kon
certą savo draugus ir pažįsta
mus, kurie lietuvių kalbos ne
moka. Šis koncertas ypatingas 
dar tuo, kad jame matysime Lie
tuvos ir išeivijos meninių pajėgų 
bendras pastangas ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo išraiškas'.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
gegužės 5, ansamblis giedos per 
lietuviškas mišias Šv. Andriejaus

parapijoje.
Kadangi tą ir sekantį savaitgalį 

(gegužės 4 - 5 ir 11 - 12 d.d.) 
vyks LB Tarybos rinkimai, prieš 
ir po koncerto Lietuvių namuose 
veiks Philadelphijos apylinkės 
rinkiminė būstinė. Taip pat bus 
galima pabalsuoti Šv. Andriejaus 
parapijoje prieš ir po lietuviškų 
mišių gegužės 5 ir 12.Visi sąra
šuose esantys lietuviai balsavimo 
lapelius gavo paštu. Jei kas nors 
negavo balsavimo medžiagos 
paštu ir norėtų LB Tarybos rin
kimuose dalyvauti, prašomi tuo
jau pat skambinti Philadelphijos

apylinkės rinkimų komisijos pir
mininkei Aniliorai Mašalaitienei 
telefonu (215) 687 - 3048.

tg-

ROMO KALANTOS 
TRADICINIS MINĖJIMAS
Romo Kalantos tradicinis 

minėjimas šiemet rengiamas 
gegužės 5, sekmadienį, Sv. An
driejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir salėje (19th ir Wal- 
lace Sts.).

Minėjimo mišiose 10:30 vai.

ryto giedos Čiurlionio ansamblis 
iš Clevelando. Jis atliks muz. Al
fonso Mikulskio mišias ir kitas 
giesmes.

Tuoj po mišių parapijos salėje 
bus Romo Kalantos pasiaukoji
mo pagerbimas ir vaišės, bend
raujant su čiurlioniečiais. .<

Lietuvių Moterų Federacijos 
Philadelphijos klubo valdyba 
maloniai kviečia visuomenę gau
siai dalyvauti mišiose ir 
minėjime salėje. Moterys ir jau
nimas prašomi pasipuošti tauti
niais drabužiais ir įsijungti į pro
cesiją bažnyčioje.

Sn.

38-oji EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

38-ji Savaitė vyks šiemet lie
pos 28 —rugpjūčio 4 dienomis 
Vokietijoje, Vasario 16 gimnazi
joje, 6840 Lampertheim-4. Tel. 
06256-322.

Pragyvenimas dienai kainuos 
60DM. Registruotis pas Aliną 
Grinienę, Diamantstr. 7, 8000 
Mūnchen 50; tel. 089-1504471, 
pasiunčiant registracijos mokestį 
100DM (jaunimas 50DM) į stu
dijų savaičių konto: Volksbank 
Kreis Bergstrasse, Kt. No. 
8.9340.02, BLZ 50991400, 6840 
Lampertheim.

Studijų savaitės moderatoriai
— dr. Kęstutis Girnius, Gebe- 
lestr. 13, 8000 Mūnchen 80, ir 
dr. Kęstutis Ivinskis. Organiza
cinė komisija — Alina Grinienė, 
dipl. inž. Richardas Hermanas 
ir Aida Ivinskienė.

Numatyta sekanti programa:
Paskaitas jau sutiko skaityti: 

1941 m. sukilimo 50 m. sukaktis
— inž. Pilypas Narutis, sukilimo 
dalyvis; švietimo reikalais kalbės 
Kultūros ir švietimo ministras

Dalius Kuolys; PLB valdybos vi
cepirmininkė kultūros reikalams 
Milda Lenkauskienė ir Vasario 
16 gimnazijos direktorius And
rius Smitas; apie Lietuvos užsie
nio politiką — Lietuvos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Voldemaras Katkus; istorijos 
klausimais — dipl. biblioteki
ninkas Artūras Hermanas ir 
Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmi
ninkas Juozas Tumelis; apie poe
tą Bronių Krivicką — Vincas 
Natkevičius, MA; apie Lietuvos 
ekonomiką — dr. Jonas Norkai- 
tis; Vokietijos politika Lietuvos 
atžvilgiu — Vincas Bartuse
vičius, MA; viliamės, kad Lietu
vos ūkio reikalais galės kalbėti 
ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius.

Koncerte dainuos mezzo-so
pranas Violeta Hermanaitė-Sar- 
rach, Mūnchen, ir tenoras Gin
taras Vyšniauskas, Vilnius. To
liau: Tėvynės valandėlė; dailės 
ir spaudos parodos iš Lietuvos;

ekskursijos į Heidelbergą ir lai
vu, Reinu į Mainzą. Papildymai 
ir pakeitimai galimi.

Rengėjai

— Solistė Marytė Bizinkau- 
skaitė, iš JAV, balandžio 4 pasi
rodė Lietuvos operos ir baleto 
teatre Otelio operos Desdemo- 
nos vaidmenyje.

I. '

— Maskvoje kalbama, jog 
Gorbačiovo pasiųstas Tarase
vičius, buvęs Gudijos komunistų 
vadas, ištirti Vilniuje, kas sudaro 
tą “Lietuvos gelbėjimo komite
tą”, sugrįžęs į Kremlių, pranešė, 
kad jam nepavyko tokio surasti.

— Ryšių ministerija tuoj po 
kruvinųjų sausio 13-osios įvykių 
ėmė rūpintis įamžinti televizijos 
bokšto bei televizijos ir radijo 
komiteto pastato gynėjų žyg
darbį. Architektai ir skulptoriai 
ruošia paminklo projektą. Aukų 
tam tikslui jau surinkta apie pusė 
milijono rublių.



PANEVĖŽIO “EKRANO” VIEŠNAGĖ

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Balandžio 3 d. j Clevelandą at
vyko Panevėžio liaudies dainų ir 
šokių ansamblis Ekranas ”, per
eitos vasaros Čiurlionio ansam
blio viešnagės Lietuvoje metu 
nepaprastai jautriai globojęs, 
vaišinęs ir linksminęs čiurlio- 
niečius. Penktadienio vakare 
Clevelando Lietuvių Namuose 
Čiurlionio ansamblis surengė 
svečiams jaukų priėmimą ir 
vaišes, sudarydamas progą Cle
velando lietuviams arčiau susi
pažinti su Ekrano’ nariais, at
naujinti senas pažintis ir užmeg
zti naujas.

Šeštadienio vakare “Ekranas” 
koncertavo Clevelando Valstybi
nio universiteto naujoje muzikos 
auditorijoje. Tai nuotaikinga, 
šauni, puikiai paruošta dainų, 
šokių ir muzikos pynė, pasižy
minti originalia choreografija, 
geromis solistėmis, šokiais su 
daug vaidybinio ir humoristiško 
elemento..

Liaudies instrumentininkai, 
birbynininkai ir lumzdelininkai 
pasižymi virtuozišku instrumen
tu valdymu. Šalia jų dvi kankli
ninkės ir akordeonas, iš viso sep
tyni asmenys, sudaro ansamblio 
orkestrą, kuris ne tik groja šo
kiams ir akomponuoja dainoms, 
bet ir patys pasirodo atskirais 
muzikos numeriais. Ansamblio 
meno vadovas yra Virgilijus
Kazlauskas, chorui vadovauja 
Virgilijus Lėlys, o režisuoja ir šo
kius paruošia jau su ansambliu 
16 metų dirbanti tautinių šokių 
specialistė Leokadija Dabušin- 
skaitė<Elena Grumbinienė ir Lo
reta Urbonaitė, ansamblio so- 
listės,,pasižyrmi;išlavintais, rpalo- 
riaus tembro balsais ir žavi publi
ką savo solo partijomis.

Antradienio vakare kun. Ge
diminas Kijauskas, talkinamas 
Čiurlionio ansamblio, pakvietė 
“Ekraną” koncertuoti Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 
Nežiūrint nepatogaus laiko, į 
koncertą atsilankė nemažas klau
sytojų skaičius. Klausytojai labai 
šiltai reagavo, sukeldami triukš
mingas ovacijas ir į pabaigą ekra- 
niečius pagerbė atsistojimu. 
“Ekrano” ansamblio repertuaras 
pasižymi lengva, žaisminga nuo
taika, be mums įprasto liūdesio 
ir sentimento, tačiau koncertą jis 
oriai pradeda, sugiedodamas 
“Lietuviais esame mes gimę”.

Po koncerto, Čiurlionio an
samblis pakvietė svečius ir daly
vius į parapijos kavinę pasi
vaišinti, pabendrauti ir atsisvei
kinti, nes sekantį rytą ekra- 
niečiai jau turėjo išvykti į Chica- 
gą. Atsisveikinimo metu Čiurlio
nio ansamblio pirmininkas Vla- 
dasPlečkaitis ir “Ekrano” vado
vai pasikeitė simbolinėmis dova
nomis, ir visi pobūvio dalyviai 
sugiedojo “Ilgiausių metų” vie
nam savo gimtadienį švenčian
čiam ekraniečiui.

“Ekrano” gastrolės yra apribo
tos trim koncertais, kurių pirmas 
ir nenumatytas antrasis įvyko 
Clevelande. Sekantis koncertas 
bus Chicagoje, o paskutinis Nevv 
Yorke. Reikia turėti viltį, kad ir 
kitose vietovėse bus sudaryta 
proga nenumatytiems koncer
tams, ir “Ekranu” galės pa
sigėrėti kaip galima didesnis 
skaičius muzikos ir dainos 
mylėtojų. Pamatę nesigailės.

Kartu su “Ekranu” iš Vilniaus 
atvyko Gimtojo krašto vyr. re
daktoriaus pavaduotojas žurna
listas Vytautas Katilius, su ku
riuo turėjau malonią progą pasi
kalbėti apie Lietuvos periodinės 
spaudos vargus. Desantinin
kams užėmus Vilniaus spaudos 
rūmus, laikraštis dabar spausdi
namas Kauno “Spindulio” spau
stuvėje, kuri yra pritaikyta vien 
knygų spausdinimui, todėl jau 
vien tas faktas labai apsunkina

laikraščio išleidimą, kad jis laiku 
pasiektų kioskus ir prenumera
torius.

Iš Kauno Gimtąjį kraštą reikia 
gabenti į ekspediciją Vilniuje. 
Praradus užgrobtuose spaudos 
rūmuose aparatūrą ir patalpas, 
ekspedicija yra jsikūrusi mažose 
tam tikslui nepritaikytoe patal
pose ir yra reikalinga daugiau 
darbo rankų, kad būtų atlikti 
anksčiau mašinomis daromi dar
bai. Popieriui beveik dešimte
riopai pabrangus, prisidėjus per
vežimo ir spausdinimo išlai
doms, laikraščių leidimas yra la
bai pabrangęs. Žurnalistas Kati
lius tvirtina, kad Gimtasis kraš
tas dar laikosi finansiškai, bet 
bijo galvoti apie ateitį. Spaudos 
laisvei prašvitus, buvo įsisteigę 
per šešis šimtus naujų laikraščių, 
kurių daugiau negu pusė jau bu
vo priversti užsidaryti, o iki vasa
ros dar ir daugiau jų bankrutuos, 
susidūrus su nepaprastai sunkia 
ekonomine padėtimi.

Nuo 1988 m. yra leidžiama 
“žurnalistų bibliotekos” raštų se
rija. Katilius man padovanojo 
“Periodikos” išleistą, autogra
fuotą savo knygą, originaliai pa
vadintą Tyla neturi aido. Tai 
“žurnalistiškų apybraižų” gan 
turtingas rinkinys, kurį pavar
čius susidaro įspūdis, kad tai 
greičiausia esama essay tipo ap
sakymų su gilia psichologine 
asmenų ir įvykių analize. Apie 
tą knygą bus rašoma atskirai.

banketą, 2 vai. popiet Sopulin-
ČIURLIONIO ANSAMBLIO gosios Dievo Motinos lietuvių

parapijos bažnyčioje, Keamv, 
KONCERTAS KULTŪROS ŽIDINYJE NJ, bus aukojamos iškilmingos 

: misios uz Lietuvos Atsimini-

Koncertu paminėta “Laisvės
Žiburio” 25 metų sukaktis

“Laisvės Žiburio” radijo va
landa kasmet surengia du dide
lius koncertus. Vienas būna pa
vasarį, kitas rudenį. Sis pavasa
rio koncertas ir buvo skirtas 
“Laisvės Žiburio” 25 metų suka
kčiai paminėti.

įvykis neeilinis. Ir programa 
buvo neeilinė. Ją atliko iškilusis 
Čiurlionio ansamblis iš Cleve
lando. Balandžio 20 čiurlio- 
niečiai atvyko autobusu. Dvylika 
ansamblio narių atskrido lėktu
vu. Viso atvyko 56 asmenys. 
Buvo sustoję Holiday Inn vieš
butyje Westbury, Long Island.

Sukaktuvinis koncertas buvo 
gerai išreklamuotas, iš anksto 
platinami bilietai. Tai publikos 
sutraukė pilną Kultūros Židinio 
salę. “Laisvės Žiburys” ansamblį 
pasikvietė ketvirtą kartą. Pasku- 
tinį kartą jis čia koncertavo 1987 mirė 1983 spalio 14. Po jo an- 
lapkričio 7 Richmond Hill aukš- sambliui vadovavo Rytas Babic- 
tesniosios mokyklos salėje. Tada kas, bet ir šis mirė 1987 sausio
ansambliui dirigavo dr. Bronius 
Kazėnas.

Koncerto metu paaiškėjo, kad 
tai dešimtas ansamblio koncertas 
New Yorke. Pirmas koncertas

ATVYKSTA VYSKUPAS 
JUOZAS ŽEMAITIS

Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis vienam mėnesiui at
vyksta į JAV. Putname vadovaus 
rekolekcijoms, kuriose dalyvaus 
lietuviai kunigai. Svečias Chica
goje dalyvaus vysk. P. Baltakio 
Sielovados komiteto ruošiama
me simpoziume Lietuvos bei iš
eivijos pastoraciniais klausimais, 
susipažins su Amerikos lietuviš
kąja išeivija.

Vysk. Žemaitis į New Yorko 
Kennedy aerodromą atvyksta 
gegužės 11, šeštadienį, 4 vai. po
piet. Parapijų bei organizacijų 
atstovai kviečiami į aerodromą 
iškilmingai sutikti gerbiamą 
svečią.

Vysk. Žemaičio kelionę Ame
rikoje koordinuoja Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa. Telef. 718 
647-2434. ■

Panevėžio liaudies dainų ir šokių ansamblis “Ekranas” atliko 
programą balandžio 7 Clevelando valstybiniame universitete. 
N’uotr. Vlado Bacevičiaus

Clevelando lietuviai svečius 
globojo ir vaišino, aprodinėjo sa
vojo miesto įžymybes ir sudarė . 
progą aplankyti prezidento An
tano Smetono kriptą Visų Sielų 
kapinių mauzoliejuje. Katiliui ' 
buvo sudarytos sąlygos lankytis 
didžiojo Plain Dealer dienraščio . 
redakcijoje, kurioje jo laukė po
puliarus žurnalistas. Sekančią^ 
dieną, balandžio 10 laidoje buvo., 
atspausdintas su juo pasikalbėji- •» 
mas ir patraukli Katiliaus nuo- : 
trauka. Tiek Katilius, tiek ekra-.į 
niečiai nušvietė Clevelando pa
dangę savo lietuviškomis nuo.tai- * 
komis ir įnešė lietuviško atsinau- , 
jinimo dvasios su ta mintimi,, kad 
esame vienos tautos vaikai, tik 
gyvename skirtingose Atlanto 
pakrantėse.

buvo 1951 metais garsiojoje Car- 
negie salėje. •

Pradėdama puriktuhli^r’
Visi “Laisvės Žiburio” rengi

niai pradedami labai punktua
liai. Tai žino publika ir stengiasi 
atvykti laiku. Ir šį sykį lygiai 7 
v.v. prasiskleidė scenos uždan
ga, ir publika šiltais plojimais pa
sveikino garsųjį ansamblį. Sce
nos priekyje stovėjo pianinas, ša
lia didelis krepšis gėlių. Jos buvo 
sudėto pagal tautines spalvas — 
geltona, žalia, raudona.

Ansamblio nariai daugumoje 
vyresnio amžiaus, metų metus 
dainavę šitame vienete. Jaunimo 
vos keletas, tik kanklių orkestrą 
sudarė jaunimas, taip pat jauni
mas grojo lumzdeliais ir sku
dučiais.

Naujas dirigentas
Ansamblio įkūrėjas ir ilgame

tis jo vadovas Alfonsas Mikulskis

5. Kurą laiką vadovavo muziko 
Juliaus Kazėno sūnus dirigentas 
dr. Bronius Kazėnas, bet jis yra 
plačiai įsijungęs į muzikinę veik
lą amerikiečių tarpe. Lietuvis-, 
kam ansambliui pritrūko laiko. •

Ansamblio vadovybė ieškojo 
naujo dirigento. Jį surado Lietu
voje. Iš Klaipėdos konservatori
jos pasikvietė dirigentą - kompo
zitorių Gediminą Purlį. Jis .an
sambliui vadovauja nuo 1989 
metų rudens. Praėjusiais metais! 
ansamblį parengė kelionei į Lie
tuvą. Pats drauge važiavo ir ten, 
gastroliavo įvairiuose miestuose.^ 
Po gastrolių jis pasiliko 
Klaipėdoje, o ansamblis vienaSį 
grįžo į Clevelandą. Dabar vėl jį 
pakvietė eilei koncertų.

Nauja programa

Dirigentas parengė beveik vi-} 
sai naują programą. Nauju tem
pu ir dirigavo, įvesdamas daug 
įvairumo. Prieš ansamblį jis 
jaučiasi tvirtai, gerai jį valdo, iš
gaudamas subtilius niuansus.- 
Buvo miela žiūrėti ir sekti jo di
rigavimą. ,x(, , {.

Visi buvo apsirengę tautiniais

KEARNY, NJ
PASIKEITIMAI MININT 

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO 50 M. SUKAKTI

“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
50 metų gyvavimo sukakčiai pa
minėti koncertas, numatytas 
gegužės 18, neįvyks! Pakviesta 
estradinės muzikos artistų grupė 
iš Lietuvos pranešė, kad negali 
atvykti, nes jiems neišduodamos 
reikalingos vizos.

Tačiau šaunus banketas įvyks 
gegužės 19, sekmadienį. Prieš 

mų gyvus ir mirusius klausyto
jus ir rėmėjus. Pagrindinis kon-

drabužiais. Gi po koncerto persi
rengė ir vaišių metu prie scenos 
padainavo dar tris dainas.

Ansamblis dainavo tikrai paki
liai ir patraukliai. Balsai išlygin
ti, programa įvairi, didžiumoje 
nauja, niekur dar negirdėta. Tai 
publika ir nepagailėjo plojimų.

Pradėta be jokių įžangų, be 
sveikinimo kalbų. Pasitraukus 
uždangai, tuoj išėjo dirigentas ir 
tuoj suskambo pirmoji daina — 
Pasveikinimas, —muzika Vikto
ro Budrevičiaus, žodžiai P. Gin- 
talo.

Per abi koncerto dalis ansam
blis atliko 21 kūrinį, vaišių metu 
dar tris dainas. Viso buvo 24 
kūriniai. Tai tikrai didelė progra
ma. Su ja plačiau susipažinsime 
kitame Darbininko numeryje. 
<P j )

(Bus daugiau)

UŽ SENATORIŲ ALFONSE D’AMATO!

Pagerbtas senatorius Alfonse 
D’Amato

New Yorko senato
rius Alfonse D’Amato parodė 
tikrai daug rūpestingumo ir 
meilės Lietuvai. Jisai atsilankė į 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą vasario 17, lankėsi ir 
Lietuvoje kalbėjosi su V. Land
sbergiu, aplankė tas vietas, kur 
žuvo lietuviai, gindami televizi
jos bokštą.

Tad ir kilo mintis specialiai pa
gerbti šį senatorių. Iniciatyvos 
ėmėsi LB NY apygardos pirmi
ninkas Vytautas Alksninis. Jis 
buvo sušaukęs vieną organiza
cinį susirinkimą. Sudarytas Ad 
hoc komitetas ir balandžio 14 
Kultūros Židinyje surengtas se
natoriaus pagerbimas ir prisimi
nimas, kad šiemet yra rinkimi
niai metai, kad senatoriui reikia 
ir finansinės paramos.

Tą sekmadienį 5 vai. lietuvių 
prisirinko pilnas Kultūros Židi
nys. {ėjimas buvo 25 dol. auka. 
Atvykus senatoriui, susirinkimą 
pradėjo Vytautas Alksninis, 
padėkodamas svečiui už triūsą 

celebrantas bus vysk. Paulius A. 
Baltakis, OFM.

Banketo pradžia 3:30 vai. po
piet. Meninę programą atliks iš 
Lietuvos jau atvykusios solistės: 
Asta Krikščiūnaitė, Klaipėdos 
muzikinio teatro solistė, ir Aldo
na Vilčinskaitė-Kisielienė, Lie
tuvos konservatorijos profesorė.

Joms akomponuos muz. Liu
das Stukas, atvykęs iš Floridos.

Po karštų pietų ir programos 
bus šokiai, vadovaujant muz. 
Juozui Thomas-Tamašauskui.

Visus maloniai kviečia daly
vauti direktorius prof. dr. 
Jokūbas Stukas.

— Danijos prekybos atstovas 
Maskvoje, Eric Ovesen, spaudai 
pareiškė, jog, nepaisant, kad So
vietų Sąjunga žvairuoja į Danijos 
mezgamus ekonominius ryšius 
su Pabaltijo respublikomis, Da
nija yra rimtai pasiryžusi juos 
plėsti. Ypatingai svarbios šakos 
esančios: žuvininkystė, pieno ir 
žemės ūkio produktai.

— Lietuvos radijas vidurdienį 
kasdien transliuoja “Amerikos 
Balso”, “Laisvosios Europos” 
ir“Vatikano Radijo” žinių laidas.

— A. Majauskas, Vilniaus 
pieno kombinato direktorius, 
pareiškė, kad Giedraičių cechas, 
kuris sostinei kasdien pagamin
davo po 6 tonas varškės, šiuo 
metu neveikia. Jis bus remon
tuojamas iki 1991 m. vidurio. 
Todėl į Vilniaus parduotuves va
rškės pristatoma perpus mažiau. 
Be to, nėra vaškinio popieriaus 
varškei įpakuoti. Ji bus pristato
ma į parduotuves bidonuose, 
kaip ir grietinė. Vilniaus pieno 
kombinate pagamintoje varškėje 
rastas didelis bakteriologinis 
užteršimas.

Lietuvos labui, linkėdamas jam 
sėkmės. Toliau vadovauti pak
vietė Rasą Alksninytę.

Senatorių pasveikino ir vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, ir jam 
įteikė stilizuotą lietuvišką ko
plytėlę, pastatomą ant stalo. 
Gražia sveikinimo kalba įsijungė 
ir Lietuvos gen. konsulas Nevv 
Yorke Anicetas Simutis. Tautos 
Fondo ir Vliko vardu kalbėjo Al
gis Vedeckas, senatoriui įteikda
mas 1000 dol.

Gi pats senatorius ugningoje 
kalboje palietė dabarties Ameri
kos politiką, žadėjo dėti visas pa
stangas, kad greičiau Amerika 
pripažintų nepriklausomą Lietu
vą. Prisiminė ir savo kelionę į 
Lietuvą, Latviją, Estiją, ir Mask
vą.

Senatorius kalbėjo laisvai, pa
gaunančiai, o publika jo kalbą 
plojimais pertraukė bent kelis 
kartus.

Paskui buvo kava ir vaišės. Se
natorius aplankė kiekvieną stalą, 
pasikalbėjo su daugeliu, fotogra
favosi. Visi džiaugėsi senatoriaus 
žygiu ir pažadėjo jam paramą 
ateinančiuose rinkimuose.

— Sekr. Edward J. Derwin- 
sld, kuris JAV Lietuvių Ben
druomenės delegacijai lankantis 
jo įstaigoje buvo pasisiūlęs per
duoti prezidentui Bush lietuvių 
pageidavimus Lietuvos klausi
mu, gavęs dr. Antano Razmos 
prez. Bush adresuotą laišką, pra
neša, kad laiškas buvo perduotas 
prezidentūrai. Ta pačia proga 
sekr. Dervvinski išreiškia savo 
asmenišką nuomonę, kad Lietu
va, kaip ir kitos Baltijos val
stybės, pasieks pilną nepriklau
somybę ateinančių poros metų 
bėgyje.

— Arvydas Barzdukas, JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bos narys, ir LB VVashingtono 
įstaigos vedėja Asta Banionytė 
buvo pakviesti ir dalyvavo Car- 
negie Endovvment for Interna
tional Peace organizacijos su
rengtuose pietuose su buvusiu 
prez. Richard Xixon

— Viešnios iš Lietuvos — so
listė Sigutė Trimakaitė ir pia
nistė Audronė Kisieliūtė — kon
certuos gegužės 5, sekmadienį, 
3 vai. popiet Šv. Andriejaus Lie
tuvių parapijos salėje, Nevv 
Britain, CT. Koncertą rengia 
LMKF Hartfordo klubas.

— Rašytojui Kostui Astraus
kui už viso gyvenimo kūrybinį 
įnašą paskirta JAV Lietuvių Ben
druomenės literatūros premija. 
Vertinimo komisiją sudarė dr. 
Violeta Kelertienė, pirmininkė, 
ir nariai — Alfonsas Nyka- 
Niliūnas irdr. Rimvydas Šilbajo
ris. 3000 dol. premijos mecena-

I tas yra JAV Lietuvių Bendruo
menė.

— Metinis jaunųjų talentų 
pasirodymas įvyks balandžio 28 
Anapilio salėje. Mississauga, 
Ont., Kanadoje.

— Bendras Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas per savo pir
mininkę Mariją Rudienę, svei
kindamas Darbininką 75 metų 
sukakties proga, išreiškia pa
sigėrėjimą Darbininko patrioti
ne laikysena ir talka šalpos dar
buose. Laikraščiui stiprinti 
pridėjo 100 dol. auką. Leidėjai, 
administracija ir redakcija 
nuoširdžiai dėkoja.

— Lietuvių Fondo rengiamas 
koncertas įvyks balandžio 2< 
Chicagos Jaunimo Centre.

— Parodos Lietuvos dovana 
mums" atidarymas įvyks gegu
žės 4 Pasaulio Lietuvių Centre. 
Izunont. IL.

— Dail. A.Tamošaitienės kili
mų parodos atidarymas įvyks 
gegužės II Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus galerijoje 
gegužės 11. Rengia Chicagos 
Lietuvių Tautodailės Institutas.

— Inž. Rimui S. Milūnui pa
skirtas General Motors korpora
cijos Charles F. “Boss” Ketering 
prestižinis 1990 m. pažymėjimas 
ir 10,000 dol. premija. Tai aukš
čiausias General Motors įverti
nimas už technikinį išradingumą 
asmeniui, kurio patentuotas iš
radimas prisideda prie korpora
cijos gerovės. Inž. R. Milūnas 
dirba “Satum" automobilių 
įmonėje, yra baigęs Illinois uni
versitetą, mokėsi Maironio litua
nistinėje mokykloje ir buvo en
tuziastingas šokėjas “Spindulio 
tautinių šokių grupėje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: P. Šalčius, Pittsburgh, PA; 
G. Žilinskas. Lindenhurst. NY. 
Užsakė kitiems. N. Mazalaitė- 
Gabienė, Brooklyn, NY — V. 
Anelauskui, Toms River, NJ. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol., metams.



PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNAMS 
LIETUVOJE ATSTATYTI AUKŲ 
GAUTA 1991.111.15-IV.11

Po 5 dol. — A. P. Bagdonas, 
Chicago, IL; O. Balčiūnas, Ma- 
nahovvkin, NJ; M. Naruševičius, 
Paterson, NJ; V. Budnikas, Eli
zabeth, NJ; I. Banaitis, VVoodha- 
ven, NY; F. Plėnys, Ozone Park, 
NY; L. Morkūnas, Toms River, 
NJ; A. Liepinaitis, Kew Gar- 
dens, 
Dobbs Ferry, N Y; M. Sivviec, 
Bayonne, NJ; P. Petrošūnas, Ja- 
maica, N Y; J. Paliulis, Ponce In- 
let, FL; C. Janužis, Bayonne, 
NJ; J. Karpus, Toms River, NJ.

Po 10 dol. — S. ir T. Slye, 
Jamaica, N Y; B. Kovas, Nor
vvood, MA; R. R. Petrauskas, 
Port Chesbor, NY; B. V. Krokys, 
Philadelphia, PA; I. Jankauskas, 
Germantovvn, M D; H. Bitėnas, 
Elizabeth, NJ; V. Kondrotas, 
Richmond Hill, NY; R .K . Wit- 
ney, Kennebunkport, ME; S. 
Klevas, Richmond Hill, NY; S. 
T. Dembrauskas, Kendall Park, 
NJ; A. Musteikis, Buffalo, NY; 
R. Talluto, N. Fort Myers, FL; 
P. Molis, Shrevvsbury, MA; A. 
Dulkis, Newark, NJ; G. Ander- 
son, Brockton, MA; J. Molis, 
Worcester, MA; V. Kiukys, 
Sommerville, MA; J. Baškau- 
skas, Brockton, MA; V. Vaičjur- 
gis, Dorcester, MA; C. Kibiulis, 
Lexington, MA; K. Kaminskas, 
Ansonia, CT; V. Staškus, St. Pe- 
tersburg Beach, FL; V. 
Jackūnas, VVashington, DC; E. 
Sadonis. Verona, NJ; S. Mažilis, 
Fishkill, N Y; S. ir D. Balys, 
Grand Rapids, MI; D. Koltko, 
Ansonia, CT; J. Klimavičius, S. 
Boston, MA; S. Augonis, S. Bo
ston, MA; Mr. Mrs. P. Kalibal, 
Freeport, N Y; J. P. Bulota, Lit- 
tleton. CO; M. Zinke, Psca, NJ; 
J. Šaulys, Branford; CT; E. G. 
Baranauskas, Schenectady, NY; 
J. Kisielius, New Haven, CT; V. 
M. Glaser, VVoodcliff Lake, NJ.

Po 15 dol. — A.M. Janus, 
Centerville, MA; V. Cesna- 
vičius, Richmond Hill, NY; F. 
Grinchis, Whitings, NJ.

Po 20 dol. — A. Kubilius, Ver- 
non, CT; J. A. Storenas, Avon, 
CT; J. Paškevičius, Bethel Park, 
PA; P. Stančius, East Alton, IL; 
R. A. Roberto, VVestborough, 
MA; Br. P. Gaidys, St. Pets Bch, 
FL; S. Savickas, Oak Brook, IL;

S. Plechavičius,

J. Kučinskas, Miami Bch, FL; 
A. Alyta, Elmhurst, NY; M. J. 
Scott, Huntington Bch, CA; J. 
Gimbutas, Arlington, MA; H. 
Yocie, Maspeth, NY; R. A. Me- 
linis, Piscataway, NJ; A. T. 
Zailslds, Cicero, IL; A. Andru
lis, Ormond Bch, FL; A. Račius, 
Baltimore, M D; E. Juchne
vičius, Roselle, NJ; J. Lapsys, 
Dedham, MA; B. Burchikas, 
Upper Darby, PA; E. Skudžin- 
skas, Baltimore, MD; A. Arma
lis, St. Pets Bch, FL; K. Grau
dis, Milltown, NJ; J. Raštikis, 
Dayton, OH.

Po 25 dol. — St. Skėrys, 
VVoodstock, CT; H. M. Yantoch, 
Rahvvay, NJ; J. Budraitis, North- 
vale, NJ; S. K. Korbočius, Am- 
sterdam, NY; C. J. Matonis,*. 
Ocean, N J; R. K. Gruodis, 
Mount Airy, M D; B. Petrulis, i 
Armond Bch, FL; A. Mažiulis,
S. Boston, MA; S. G. Liubartas, 
Sunn City, AZ; P. Brazauskas, 
Parmaus, NJ; P. A. Raulinaitis, 
Burbank, CA; V. Misiūnas, Eli- 
zabeth, NJ; B. C. Paliulis, Dor- 
chester, MA; A. E. Gutauskas, 
Hamden, CT; Mr. Mrs. A. 
Dumbra, Saginaw, MI; J. Zelio- 
nis, Cleveland, OH; S. Kova- 
liūnas, New Smirna Bch, FL; A. 
E. Pristernik, Rockavvay, NJ; E. 
H. Čėsna, Clerland, OH; P. 
Kliorys, Euclid, OH; V. Vitkus 
Rochester, 
Needham,

30 dol.
Falls, NY.

Po 50 dol. — F. Kamantau
skas, Norvvood, MA; R. Petro
nis, Boston, MA; Rev. Msgr. V. 
Martusevich, Philadelphia, PA;
T. Bogušas, S. Boston, MA; W. 
Barkauskas, Point Pleasant, NJ; 
E. V. Zunaris, Wollsiston, MA; 
J. Pupininkas, St. Pets Bch, FL; 
A. Aistis, Temple Hills, M D; J. 
Rutkauskas, Hyannis, MA; E. 
Jasaitis, St. Pets, FL; Rev. R. 
Krasauskas, Putnam, CT; V. ir 
M. Matulis, East Schodack, NY; 
J. L. Giedraitis, E. Northport, 
N Y; A. Naujokas, Norridge, IL; 
A. ir I. Lubus, Seaford, N Y; 
V. M. Lelis, Rochester, N Y; J. ir 
J. Valauskai, St. Pets Bch, FL.

Po 100 dol. — L. Tiškus, 
Clearvvater, FL; S. Medžiūnas,

2*®^ e SHs' IŠ “LITHUANIAN MERCY LIFT” VEIKLOS• rungs rark, Ni; is. Jurevičius,
Linden, NJ; A. Garbačiauskas, T . .

• Chicago, IL; B. A. Neverauskas, Chicagoje kovo . antrojoje mą medicinos pagalbą Lietuvai.
Sterling Heights, MI--1 pusėje lankėsi Lietuvos sveika- Nuo 1990 m. ekonominės blo- 
tis, Sunny!pfis, Čhipley, IL;” tos ministras Juozas Olekas, pak- 
C. Beleckis, New York, N Y; F. , viestas “Lithuanian Mercy Lift” 
P. Baltakis, Burtonsville, M D; komiteto, kuris su ministerija 
Rev. P. Sabulis, VVaterbury, CT; bendradarbiauja nuo pat 
O. Jankevičiūtė, NevvYork, NY; i isikūr*mo- •
A. ir D. Šilbajoris, Richmond Ministrą Oleką Komitetas su- 
Hill, NY; K. ir E. Gimžauskai, .. Pėdino su vienetais, kurie re- 
St. Pets Bch, FL; V. Katinas, mia Kpmiteto veiklą. Susitiki- 
Richmond Hill, NY; S. iri. Ėiva, 
Brockton, MA; Rev. A. C. 
Abračinskas, Brockton, MA; P. 
Gaučys, Madison, Wl; J. ir R. , 
M įkaita, Seminole, FL; S. ir J. 
Bartašius, Williamstown, NJ; 
Rev. V. Cukuras, Putnam, CT;
Mrs. A. M. Kersis, Worcester, 
MA.

120 dol. — V. Jakštas-Kelly, 
Lake Port, FL.

200 dol. — G. B. Austin, 
Barkley Hights, NJ; Rev. J. V. 
Balčiūnas, E. St. Luis, IL; P. ir 
A. Narkevičiai, Somerville, MA.

300 dol. — Msgr. J. Prunskis,
• Chicago, IL.

500 dol. — Rev. A. Rubšys, 
New York, NY.

600 dol. — A. Pumputis, 
Middletovvn, N Y.

1,200.00 dol. — S. Račys, 
Milton, MA.

1,500.00 dol. — Rev. A. Pu- 
pšys, Old Saybrook, CT.

mas su Lietuvos sveikatos apsau
gos ministru dar labiau paskatino 
“Lithuanian Mercy Lift” dar
buotojus tęsti sėkmingai vykdo- 

i

N Y; L. Svelnis, 
MA.
— J. Baker, High

DEXTERPARK 
IIR PHARMACY O 

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

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

WE DELTVER

296-4130

JAV Xlll-tosios TARYBOS 
RINKIMAI NEW JERSEY
JAV Lietuvių Bendruomenės 

New Jersey apygardošrfnkirnai 
į XII I-tąją tarybą įvyks šiose apy
linkėse ir vietovėse:

Elizabeth apylinkėje — Šv. 
Petro ir Povilo parapijos salėje, 
po lietuviškų pamaldų, geg. 5 ir 
12 dienomis. Praves Julius Ve- 
blaitis (dėl balsavimo paštu, 
skambinkite 908 - 687 - 4943).

- Jersey City apylinkėje — pas 
Antaną Gražulį, geg. 5 dieną (dėl 
detalių, skambinkite 908 - 777 - 
4619).'

Newark apylinkėje — Švč. 
- Trejybės parapijoje, po 11 vai. 

ryto pamaldų, geg. 5 ir 12 dieno
mis. Praves Kazys Šipaila (dėl 
balsavimo paštu, skambinkite 
201 - 923 - 3975.)

Paterson apylinkėje — Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, po 
lietuviškų pamaldų, geg. 5 ir 12 
dienomis. Praves Angelė Stan- 
kaitienė (dėl balsavimo paštu,

kados Lietuvoje pradžios “Li
thuanian Mercy Lift” jau iš
siuntė į Tėvynę 166 tonas reika
lingiausių medikamentų, kurių 
vertė siekia net daugiau penkių 
milijonų dolerių.

“Lithuanian Mercy Lift” 
glaudžiai bendradarbiauja su ke
liolika JAV farmacijos kompanijų 
ir dviem (nuo 1990 m. vasaros) 
šalpos institucijom AmeriCares 
ir Project Hope.

1991 m. vasario 16 d. Ameri
Cares pasinaudojo “Lithuanian 
Mercy Lift” ir Lietuvos sveika
tos apsaugos ministerijos suda
ryta vaistų skirstymo sistema, 
padalindama pirmąją lėktuvu 
nuskraidintą į Vilnių medika
mentų siuntą Lietuvos ligo
niams.

Solidarizuodama su Project

Hope, kuri skraidino medika
mentus į Lietuvą, Lithuanian 
Mercy Lift” prisidėjo prie jos 
siuntos, įteikdama 760 dėžių chi
rurginių siūlų ir daugiau tonos 
intraveninių skiedinių.

Kovo pabaigoje 26 tonas vais
tų, laikomų šaldytuvuose, medi
kamentų ir gydomųjų priemo
nių, supirktų geraširdžių žmo
nių aukomis, “Lithuanian Mercy 
Lift” pastangomis pasiekė Lietu
vą-

Atrodytų, kad Lietuva jau ga
lėtų būti pakankamai medicinos 
pagalba aprūpinta. Deja, taip 
nėra. Visos siuntos — dar tik 
lašas jūroje. Trūksta ir reikia dar 
labai daug! “Lithuanian Mercy 
Lift” prašo siųsti aukas šiuo adre
su: “Lithuanian Mercy Lift”,,511 
E. 127th Street, Lemont* IL 
60439. Informacijai skambinti 
telefonu: (708) 257 - 6777.

ST. PETERSBURG, FLA.
Lietuvių klubas, talkinamas 

choro, gegužės 4, šeštadienį, 4 
vai. popiet rengia pelnyto poilsio 
pasitraukiančiam muzikui Petrui 
Armonui pagerbimo-atsisveiki- 
nimo vekarą.

Programoje bus kun. dr. E. 
Gerulio trumpa Armono kultūri
nės — muzikinės veiklos apžval
ga, D. Mackialienės— Dailusis- 
žodis, klubo choras su ilgesniu 
rinktinių dainų koncertu, ir va
karienė. Stalus rezervuoti ir bi
lietus įsigyti pas J. Gerdvilienę 
klube sekmadieniais pietų metu 
ar tel. 360 - 1295. Bilieto kaina 
10 dol.

skambinkite 201 - 942 - 2344).
Keamy apylinkėje — Keamy 

LCCC, prieš “Americans for In- 
dependent Lithuania” susirinki
mą, 7:15 vakare, geg. 7 dieną. 
Praves Rasa Ardytė-Juškienė 
(dėl smulkesnių detalių, skam
binkite 908 - 351 - 3808).
JAV LB New Jersey apygardos 

rinkiminė komisija

ELIZABETH, NJ

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka bus atidara 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį nuo 12 iki 2 vai. popiet 
arba pagal susitarimą, skambi
nant V. Sidui — 203 762 - 9726.

Kun. J. Pragulbicko sukaktis
Kun. Juozas Pragulbickas ba

landžio 8 atšventė savo 88-tą 
gimtadienį. Jis dabar gyvena: 
Cranford Health and Extended 
Care Center, 205 Bircn^jpod 
Avė., Cranford, NJ 07016. Gim
tadienio proga sveikino para- 
piečiai ir artimieji bičiuliai^

Gi birželio 23 jis švenčia savo 
kunigystės 60 metų sukaktį. 11 
vai. bus mišios Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje. Po mišių vaišės 
parapijos salėje. Įėjimas — 15 
dol.

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE 
II DALIS

Dviejų valandų vaizdajuostė, rodanti Sovietų smurtą 
užslopinti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Spaudos 
rūmų užėmimas, kruvinasis sekmadienis, nužudytų laido
tuvės. Emocinga lietuvių demonstracija Bostone ir kitur. 
Pasaulio reakcija ir komentarai. Naujas Lietuvos vaizdų, 
poezijos ir dainų montažas. Jrekorduota VHS video ka
setėje. Kaina su persiuntimu $35.00. Čekj su savo adresu 
siųsti:

F. KONTAUTAS 
747 E. BROADVVAY

SO. BOSTON, MA 02127 
TEL. 617 - 268 - 5876

Šio renginio proga žvilgtertina 
bent į pagrindinę Armono bio
grafiją. Jis gimė 1907 sausio 13 
Manikūnų km., Saločių vais. 
Biržų apsk. Baigęs Klaipėdos 
konservatoriją, kaip violončeli
stas, buvo Šiaulių gimnazijos 
muzikos mokytojas, 1939; Šiau
lių Muzikos mokyklos mokyto
jas, 1942 - 1944 Šiaulių teatro 
dirigentas. Amerikon atvyko

1949 į Rochesterį, kur vargoni
ninkavo ir vedė chorą. 1960 per-®- 
.sikėlė į Santa Barbara, CA, grojo— 
čelistu miesto simfoniniame or
kestre. Nuo 1964 Chicagoje var
gonininkavo Šv. Kryžiaus lietu
vių parapijoje ir vadovavo Dai
navos ansambliui. Jo rūpesčiu 
Chicagoje suorganizuotas stygi
nis kvartetas. 1973 persikėlė į 
Floridą, o 1976 perėmė lietuvių 
klubo chorą, kuriam sėkmingai 
vadovavo iki šiol. Iš choro vado
vo pareigų pasitraukia dėl su- 
silpnėjusio regėjimo. Atliks dar 
visus įsipareigojimus Dainų 
šventei ir savo koncertą St. Pe- 
tersburge, kuriam intensyviai 
ruošiasi.

Armono nuopelnai muzikinia
me gyvenime buvo įvertinti, kai 
Dešimtojoje premijų įteikimo 
šventėje tarp kitų laureatų daly
vavo ir jis, laimėjęs muzikos pre- 
remiją.

K. Gmž.

1991 metų
STOVYKLŲ
KALENDORIUS

Nelauk, kol atsiųs paraginimą , 
susimokėti prenumeratą. Pats 
tai atlik laiku ir dar pridėk auką . 
lietuviškai spaudai palaikyti.

Neringa^
WEST BRATTLEBORO, VERMOHT 05301 1 I

BnnK-BV-mnii 

Pastoge paidirath iuovs | 
Fast,Eanveniem,priuatB, sate,lite! | 
Ttiat'siuliatBnnRinE-BYinillLis^^ Z’\
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemeka-•
-TKal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs |> 

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban-' 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet - ’ 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj pr. į. - 
traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrink į;

mat,kad ,Otų P,nl®al > J^?ip*,no ■ukščiauakia, 
vjr/ Proce,>n,s’ *i,'~

' ,eldž,amus Įstatymų. \ t
MF Dėl lengvo taupymo bū-.» 

do per paštą skambinkit Mr." • 
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais. L'

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

\ KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEVVYORKE:

CHICAGOJ:

86-21114th Street“Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110 
1445So50th Avė.,Cicero, IL60650, 708-656-2201 
9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

FLORIDOJ: 400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL33706, 813-367-6304

Lietuvių kilmės vaikams anglų kalba - birž. 30 - liepos 13 dd.

Lietuviukai kalbantiems vaikams - liepos 14 - rugp. 3 dd.
(Galima stovyklauti 2 3 savaites)

Jaunimui 17-18 m. - liepos 28 - rugp. 3 dd.

šeimų savaitė - rugp. 4 - 11 dd.

DETROITE:

VVATERBURY:

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, MI 48034, 313-350-2350

6Congress Avė., VVaterbury, CT06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos ir certffikatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

Veda Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys
— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

INFORMACIJAI: Neringa, ICC - 600 Liberty Highway 
Putnam CT 06260 ♦ Tel.203/928-7955

— Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol. — 
k-v-z j' , •' i



MENINE ATGAIVA BOSTONE
Jau kurį laiką pradėjome nuo

gąstauti, kad Bostone renginių 
paklausa 90 laipsnių kampu 
krypsta pramoginio pasitenkini
mo arba pseudo-kultūrinės 
orientacijos linkme. Nors 
kultūrinės savimonės nuotrupų 
retkarčiais pasitaiko, tačiau tai 
neišjūdina visuomenės iš stagna
cijos geresnio skonio meno pa
jautimui.

Šiemet balandžio 7, 3 vai. po
piet Bostone buvo meninė atgai
va tiems, kurie visada laukia tu
riningesnių kultūrinių apraiškų 
koncertinėje estradoje. Trys me
nininkai iš Lietuvos, profesiona
liai pasiruošę, didelių emocinių 
savybių perteikimo patyrimu at
liko koncerto programą, apiman
čią lietuvių, kitataučių kompozi
torių, baroko laikotarpio ir 
dažniau girdimų operų arijų. Tai 
buvo Lietuvių Fondo renginys.

Kaip buvo galima tikėtis, aukš
tas meninis lygis solistų Irenos 
Milkevičiūtės, Virgilijaus Norei
kos ir koncerto akompaniatorės 
— pianistės Gražinos Ručytės - 
Landsbergienės nuo pradžios iki 
galo išlaikytas.

Prieš daugelį metų Noreikos 
girdėtas koncertas buvo palikęs 

A. A.
MARIJAI KAREČKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jos broliui, mano 
mielam bičiuliui, Vaclovui Butkiui ir visai giminei.

Balys Vyliaudas

A. A.
MARIJAI KAREČKIENEI,

mūšy mielai bendradartoet,miros, josJjroliut Vaclovui 
ir visiems artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Pranciškonų
Penktadienio popiečių darbuotojai

A. A.
VACLOVUI KARMAZINUI

mirus, broliams Edvardui, Stasiui, Leonui ir seseriai 
Mildai bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Aniceta ir Damazas Tilvikai
ir dukterys: Aldona. Homa irlahna

gilų įspūdį. Ir dabar jis nė kiek 
neprarado muzikinio teksto iš
raiškos stiprinimo, kurį ypatin
gai parodė Pajacų operos arijoje. 
Anksčiau, atrodo, solistas prisi
laikė lyrinio tenoro stiliaus 
niuansavimo apimtyje. Šiuo lai
ku Noreikos balsui žymiai pa- 
stiprėjus, jis nevengia savo atli
kime dramatinių prasiveržimų. 
Dėl jo turimo balso resursų kar
tais jam nereikia ypatingai steng
tis vieną ar kitą dramatinę sąvoką 
pabrėžti, jam tai savaime išeina. 
Publika, įtemptai klausydama 
kraštutiniai gyvo ir jausmus vei
kiančio solisto Noreikos dainavi
mo, audringai priimdavo kiek
vieną jo atliekamą kūrinį.

Irena Milkevičiūtė — jauna, 
naujai Lietuvoje ir užsienyje pa
sireiškusi dainininkė, yra tech
niškai ir meniniai pilnai subren
dusi. Jos labai gražios spalvos ir 
vispusiškai išlavintas balsas be 
kliūčių plaukia per visus regist
rus. Nei kiek netrūksta jai dra
matinių teksto interpretacijos 
savybių. Sąmoningai atkurdama 
skirtingų stilių elementus Haen- 
delio operos Julius Cezaris ir 
Verdi operos Likimo galia arijas, 
Milkevičiūtė parodė savo muzi

kinį išsilavinimą ir sugebėjimą 
konkrečiai skirti stilių įvairu
mus.

Kas žino, ar daug kas sugebėjo 
pastebėti Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko prof. Vytauto 
Landsbergio žmonos Gražinos 
Ručytės-Landsbergienės išskir
tinai atliekamą akompanimento 
rolę, derinantis su solistais. 
Kiekviena tema antraeilės muzi
kos slinktimi motyvai ir pasitaikę 
ornamentai buvo atitinkamai iš
kelti. Savo uždavinį atlikdama, 
ji parodė daug jausmo. Jei būtų 
buvęs tinkamesnis pianinas, dėl 
kurio stokos visi koncertai Bosto
ne kenčia, Landsbergienės pia- 
nistiški gabumai būtų daugiau iš
ryškėję. Tai buvo matyti iš C. 
Debussy “Les Collines d’Anaca- 
pri” fortepionui solo, kurį, ne
paisant blogai atsiliepiančio in
strumento, ji sugebėjo maksima
liai pademonstruoti, kas buvo 
galima išgauti tomis vargingomis 
aplinkybėmis.

Kiekvienas toks renginys pa
reikalauja iš jo organizatorių 
daug darbo, laiko ir pasišventi
mo. Šiam koncertui suruošti ma
tomai daugiausia pasidarbavo

Atsisveikinimas su 
Stasiu Santvarų

New England Baptist ligo
ninėje, balandžio 12, 9;20 vai. 
ryto po sunkios ilgos ligos mirė 
poetas, dramaturgas, operos so
listas Stasys Santvaras. Mirtis 
palaužė poetą jo 89-uose gyveni
mo metuose. Daugiau kaip me
tus kankinamas sunkios ligos, 
buvo rūpestingai globojamas, 
pasiaukojančiai mylinčios žmo
nos Alės. Deja, šiais metais lie
pos 1-ąją sueinančio 50-ojo vedy
bų jubiliejaus jau nebeteks jied
viem drauge atšvęsti.

Balandžio 13 ir 14 Boston Glo
bė ir Boston Herald laikraščiai 
išspausdino nekrologus su Sant
vara nuotraukomis. “Laisvės 
Varpo’ radijas sekmadienio 
ryte, balandžio 14, perdavė
liūdną žinią ir paskyrė programą 
poeto Santvara kūrybai ir atmi
nimui.

Pirmadienio vakare, balan
džio 15, apie 200 asmenų, su
važiavusių iš Bostono ir jo apy
linkių, Cape Codo, New Yorko, 
Clevelando, susirinko J. Casper 
Laidojimo namuose So. Bostone 
atiduoti velioniui paskutinę pa
garbą ir išreikšti užuojautą poeto 
našlei Elenai Santvarienei.

Būdamas kuklus ir subtilus, 
velionis pageidavo, kad jo laido
tuvės būtų paprastos ir kuklios, 
be prakalbų ir įprastinio ceremo
nialo per šermenis. Po klebono 
kun. A. Kontauto maldos, trum
pą žodį tarė Amerikos Lietuvių 
Rašytojų Draugijos atstovas 
rašytojas Leonas Lėtas. Nuo Bo
stono visuomenės įžanginiu 
žodžiu dr. J. Gimbutas pakvietė 
poeziją prabilti paties poeto 
žodžiais. Santvara eilėraščius, 
parinktus jo žmonos, giliu susi
kaupimu perskaitė Gitą ir Aidas 
Kupčinskai. Ir taip paskutinį 
kartą poetui, apsuptam daugybe 
pavasario gėlių, nuskambėjo jo 
paties eilės mylinčios sielos, filo
sofo kančios balsu, taikoje pasi
tinkant amžinąją ramybę. Atvy
kusi iš Clevelando S. Gedgau
dienė perskaitė eilutes iš pasku
tinės, ką tik pasirodžiusios jo 
knygos Saulėlydiio sonetai ir 
įteikė knygą poeto našlei. Kny
gos išleidimą parėmė Tautinė 
Sąjunga. Pačiam poetui, deja, 
taip ir neteko pamatyti savo pas
kutinio kūrinio, kurį jis pagal 
Beethoveną vadino savąja “de
vintąja simfonija“, nes tai buvo 
jo devintasis poezijos rinkinys. 
Šiemet išleistieji Saulėlydiio so
netai simboliškai uždaro Santva
ra lyrikos ciklą, kuris buvo 
pradėtas 1921 m. rinkiniu 
Saulėtekio maldos. Dieną prieš

Po balandžio 7 dienos Lietuvių Fondo koncerto Bostone. Petras Viščinis dėkoja progra
mos dalyviams: sopranui Irenai Milkevičiūtei, tenorui Virgilijui Noreikai ir pianistei 
Gražinai Landsbergienei, Nuotr K ihu^los

Lietuvių Fondo įgaliotiniai Pet
ras Viščinis ir Kazys Bačanskas. 
Ačiū 1 .ietuvių Fondui ir minė
tiems jo įgaliotiniams už šią iški
lią meno šventę Bostono ir apy
linkių lietuvių visuomenei.

Jeronimas Kačinskas 

mirtį žmona Alė perskaitė poetui 
š. m. Nr. 3. Akiračiuose išspau
sdintą A. T. Antanaičio šios kny
gos recenziją, o dabar gavusi 
knygą, įdėjo ją į savo vyro karstą. 
Regina Petrutienė, iš Cape 
Codo perskaitė rašytojo ir ilga
mečio draugo Jono Rūtenio ei
lėraštį. Kad ir nesveikuodamas, 
Rūtenis sutelkė kūrybinių jėgų 
atsiliepti, artimam draugui pa
liekant. Per šermenis suaukota 
§2290. Pagal Santvara valią pini
gai bus perduoti LB “Dovana 
Lietuvai” fondui.

Balandžio 16 St. Brigid 
bažnyčioje, So. Bostone, 10 vai. 
ryto mišias už velionio sielą au
kojo klebonas kun. A. Kontautas 
ir klebonas emeritas kun. A. Bal- 
trušiūnas. Giedojo solistas B. 
Povilavičius, vargonavo kompo
zitorius J. Kačinskas. Po pamal
dų, ilgai nusitęsusi gedulinga au
tomobilių procesija palydėjo 
Santvarą į New Calvary kapines. 
Po maldų ir “Marija, Marija ir 
Lietuvos himno, velionis palai
dotas šalia savo sūnaus Algiman
to. Po laidotuvių, gedulingų pie
tų susirinkta Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje.

Gyvendamas Bostone. Sant
varas buvo Lietuvių Enciklope
dijos bendradarbis ir sudaryto
jas, dalyvavo Bostono lietusių 
kultūrinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Jo vardas neatsiejamas 
nuo lx)stoniečių lietuvių bend
ruomenės. o jo rengtų Kultūros 
klulx> ir kultūrinių “subatvaka- 
rių“ aidas gy vas iki šiol. Plati su
sidomėjimo ir veiklos skalė pri 
traukdavo prie Santvara dai
riausių profesijų ir pažiūrų 
žmones: politinius veikėjus, 
dvasininkus, menininkus, arti
stus, rašytojus, kaimynus ir eili
nius žmones. Kalbėdamas bent 
šešiomis kalbomis, turėjo drau
gų tarp italų, vokiečių, rusų, len
kų, žydų ir amerikiečių. Gulėda
mas ligoninėje apžavėjo savo 
kantrybe ir gerumu visus, nuo 
slaugių iki gydy tojų. Jis dalinosi 
savo talentu ir atvira, mylinčia 
širdimi vienodai. tolygiai ir ne
sugrąžinamai su visais jį pažino
jusiais. Narsaus kovotojo už Lie-- 
tuvos laisvę, taurių jausmų ir kil
nios sielos P<x-to. Žmogaus. 
Stasio Santvara atminimas liks 
neišblėstamai gyvas mūsų širdy

Liuda Žiaugrienė

Laisvės Varpo telefaksas
Nuo pernai Laisvės Vaq>as 

turi telefaksą, kuriuo priimamos 
žinios. Tačiau ligi šiol tas telefak
sas buvo vienoje linijoje su tele
fonu, todėl tai sudarydavo didelį 
nepatogumą tiems, kurie norė
davo žinias perduoti, reikėdavo 
skambinti du kartus: pirmą kar
tą, prašant įjungti telefaksą, o 
antrą kartą, perduodant žinias.

PAVYKĘS “MARGUČIO” KONCERTAS 
IR NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Jaunimo Centre Chicagoje 
kovo K) "Margučio radijo pro
gramos vedėjas Petras Petrutis 
surengė dar vieną aukšto lygio 
koncertą. Šį kartą prie koncerto 
buvo prijungtas ir Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo sie
nelių metų trumpas minėjimas, 
kuris vy ko prieš koncertinę pro
gramą.

Minėjimo programoje, be Pe
tro Petručio, kaip pat dalyvavo 
ir Lietuvos gen. konsulas C hica- 
goje Vaclovas Kleiza, “Mar
gučio tarybos pirm. Valdas 
Adamkus bei "Margučio pro
gramos talkininkas Leonas Nar- 
butis. Visi jie įnešė savo dalį prie 
šios neeilinės sukakties pa
minėjimo, nušviesdami įvykius 
bei kelius į tos nepriklauso
mybės atstatymą ar primindami 
skaudesnius momentus vienerių 
metų laikotarpyje. Visa tai buvo 
atlikta trumpai. dalykiškai, 
vaizdžiai.

Pats koncertas buvo neeilinis, 
nes jame pasirodė Chicagoje

Nuo balandžio 16 įvesta tele
faksui nauja linija. Dabar, norint 
1 .ai s ves Varpui perduoti žinias 
telefaksu, reikia skambinti: (.508) 
588 - 7699. Tai padidins Laisvės 
Varpo išlaidas, bet palengvins 
žinių perdavimą.

BALFo direktorių suvažiavimas

Spalio 19 - 20 dienomis Nu
kryžiuotojo Jėzaus vienuolyno 
patalpose Brocktone šaukiamas
BALFodirektorių suvažiavimas, 
kurį globos Juozo Dobrėgos va
dovaujama BALFo 72-ojo sky
riaus valdyba Brocktone. Tai bus 
jau antras BALFo direktorių su
važiavimas Brocktone. Pirmasis 
įvyko 1983 spalio 22-23.

BALFo 72 skyrius Brocktone 
įsteigtas 1944 m. rudenį. Vėliau 
jo veikla buvo nusilpusi. Tik at
vykus naujiems ateiviams, jis at
gaivintas 1953 sausio 2. BALFo 
direktorium 1953 - 1958 buvo 
Petras Viščinis, o dabar jau ant
rai kadencijai išrinkta Stasė Go- 
fensienė. Iš Bostono apylinkės 
BALFo direktorių tarpe yra kun. 
Antanas Baltrušiūnas.

Saulių susirinkimas
Balandžio 14 Montellos Lietu

vių Tautinio klulx> patalpose 
Brocktone įvyko Martyno Jan
kaus šaulių kuopos visuotinis 
metinis susirinkimas. Jame per
žvelgta skyriaus veikla, patvir
tinta finansinė apyskaita, išrink
ta dvejiems metams nauja sky
riaus valdyba ir kontrolės komi
sija. Skyriaus pirmininke trečiai 
kadencijai liko Stasė (k)fen- 
sienė, o valdybos nariais — Ro
mualdas Bielkevičius. Jonas 
Freimanas, Valteris Rupšys. 
Ona Eikinienė, Antanas Šedui
kis ir Elžbieta Ribokienė. J šau
lių suvažiavimą balandžio 20-21 
į Kanadą buvo nuvykusi sky riaus 
pirmininkė Stasė Gofensienė.

P. V. 

inažai matyti ir girdėti žmonės. 
Tai solistė — sopranas Jina V a
rytė (ji tik vieną kartą yra daina
vusi Chicagos lietuviams) ir pia
nistas Povilas Stravinskas, iš Lie
tuvos.

Jina Varytė yra “Margučio ra
dijo programos vedėjo Petro Pe- 
tručio “atradimas . Jis ją tik per
nai. irgi “Margučio koncerte, 
buvo “parodęs chicagiečiams. 
Tai gerą balsą turinti solistė, į 
kuria yra miela žiūrėti ir malonu 
klausytis. Dainuoja be pretenzi
jų. giliu įsijautimu. Ji dainavo 
lietuviškai, vokiškai ir prancūziš
kai. Gera tarsena, ypatingai dai
nuojant lietuviškai, nežiūrint, 
kad su lietuviais ilgą laiką ryšių 
nepalaikė. Solistei akomponavo 
pianistas Manigirdas Motekaitis.

Povilas Stravinskas buvo tikra 
šio koncerto pažiba. Tai ypatingo 
talento ir didelių pasiekimų pia
nistas virtuozas, turbūt pats ge
riausias, kokį tik Chicagos lietu
viai yra girdėję. Jis sugeba vie
nodai gerai skambinti ir mūsiškį 
Čiurlionį ir pasaulinio garso 
kompozitorius.

Chicagos lietuvių publika pia
nistams nebūdavo jautri, tačiau 
šį kartą tikra sensacija — tokių 
ovacijų pianistui Jaunimo Cen
tre dar nėra buvę. Stravinskui 
prisiėjo bisuoti. o vėliau — ne 
vieną kartą scenoje pasirodyti.

Chicagos lietuviams “Margu
tis netaikus žada vėl vieną kon-
certą. Jis bus balandžio 7, 3 vai. 
popiet Jaunimo Centre. Jau 
dešimtą kartą čia koncertuos iš
Vokietijos atvykstantieji Arvy
das ir Nelė Paltinai. Tai turbūt 
daugiausia Chicagoje koncerta
vusi pora, kuriai klausytojų dar 
vis atsiranda. Jų. atrodo, užteks 
ir šį kartą.

E. Šulaitis

TAUTOS FONDO
STOVIS

Tautos Fondas 1990 metais 
turėjo $1,006,700.00 pajamų, iš 
kurių aukos, palikimai ir aukoto
jų įnašai sudarė §834,000,00. Li
kusias pajamas ($170,800.00) su
daro gautos palūkanos ir divi- 
dentai už investuotus pinigus. 
Praėjusiais metais VLIKo pro
gramoms vykdyti. įskaitant Lie
tuvos laisvinimą ir jos vyriau
sybės rėmimą, buvo išleista 
$306.800. 00.

Tautos Fondo vertė 1990 m. 
gruodžio 31 d.:

Tautos Fondo ir VLIKo veik
lai. įskaitant Demokratinės Lie
tuvos Atstatymo Fondą — 
$612,600.00.

Lietuvos Laisvės Iždas — au
kos Nepriklausomai Lietuvai — 
$1,508,600.00.

Testamentiniai ir kiti įsiparei
gojimai — $387.200.00.

Iš viso — $2,508.400.00
(Elta)

Savo .iidii paremk lictuviškį 
tpatida
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 26, penktadienį, 
9 v. v. pavasario šokiai mažojoje 
salėje. Rengia New Yorko Lietu
vių Jaunimo Sąjunga. Balandžio 
28, sekmadienį, 2 vai.- popiet 
Lietuvių Federalinės kredito 
unijos KASOS susirinkimas, kur 
bus pranešimai, diskusijos, tary- 
.bos rinkimai ir vaišės. Registra
cija 1:30 v. popiet.

BATUNo veiklos klausimais
• informacinis susirinkimas bus 

gegužės 1, trečiadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. BATUNo 
narė Claudia Luecke kalbės apie 
savo kelionę į Žmogaus teisių 
konferenciją Genevoje, o Rūta 
Virkutytė padarys pranešimą 
apie neseniai įvykusį Jaunimo 
Sąjungos politinį seminarą. Vi
suomenė kviečiama atsilankyti.

,A. a. Felicijai Krivickienei 
mirus, jos šviesiam prisiminimui

• Liucija Kašiubaitė-Paknienė 
Kultūros Židinio išlaikymui 
paaukojo 50 dol.

Laisvės Žiburio radijo valan
dos 25 metų sukaktuvinis kon
certas praėjo pakilia nuotaika ir 
sutraukė labai daug publikos. 
Koncerto aprašymas pradeda
mas spausdinti šiame Darbinin
ko numeryje.

New Yorko Lietuvių gydytojų 
sąjungos susirinkimas bus 
gegužės 4,.šeštadienį, 1 vai. po
piet. Kultūros Židinio posėdžių 
menėje, šios apylinkės gydytojai 
ir d£ntų gydytojai kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

Bronė Oniūnienė iš Juno 
Beach, FL, buvo atvykusi į New 
Yorką ir buvo sustojusi pas Oną 
Osmolskienę. Svečiavosi visą sa
vaitę. Šeštadienį dalyvavo Lais
vės Žiburio sukaktuviniame kon
certe. Apsilankė ir Baltijos resto
rane. į Floridą išskrido ba
landžio 22, pirmadienį.

“Laisvės Žiburiui
25 metai

(atkelta iš 3 psl.)
Žiburys” jau turi sukaupęs didelį 
lietuviškų plokštelių archyvą.

Radijo valandėlė sugebėjo su
organizuoti radijo montažus, ku
riuos labai vykusiai paruošia mu
zikas Vytautas Strolia. Duoda ir 
daug literatūros, deklamavimų, 
lietuviškų literatūros naujienų. 
Savo pasikalbėjimuose paliečia 
įvairias lietuviško gyvenimo ak
tualijas.

Linkime šiai valandėlei kuo 
geriausios sėkmės. Džiaugiamės 
ja, didžiuojamės Romu Keziu, 
kad jis taip sumaniai ją veda ir 
išugdė į pozityvią New Yorko 
jėgą. Sėkmės ir Dievo palaimos 
visuose darbuose!

NEW YORKO
LIETUVI U JAUNIMO 
SĄJUNGA

RUOŠIA

PAVASARIO SOKIUS
BALANDŽIO 26 PENKTADIENJ, 9 VAL. VAK.

KULTŪROS ŽIDINIO APATINĖJE SALĖJE
Kviečiamas visas New Yorko lietuviškas jaunimas

Įėjimas 6 dol.

New Yorko žinių dar yra 5 pu
slapyje.

Dail. Juozas Bagdonas, nau
jasis NY Lietuvių dailininkų są
jungos pirmininkas, rūpestingai 
peržiūri dailininkų sąrašus. Jis 
nori į Sąjungą suburti visus šia
me Atlanto pakraštyje gyvena
nčius lietuvius dailininkus. Jau 
dabar planuoja surengti rudens 
dailės parodą.

Rasai Miklienei jos amžiaus 
sukakties proga balandžio 20 
buvo surengta staigmenos puota 
Great Necke, jai iš anksto apie 
tai nežinant. Surengė sūnus 
Gintaras Miklas. Dalyvavo gi
minės ir artimieji bičiuliai, viso 
apie 60 svečių.

Aleksandras ir dr. Marija 
Žemaičiai yra atvykę iš Singer 
Island į savo namus Leonia, NJ. 
Floridoje jie turi butą daugelbu- 
tiniame name.

Kęstutis Miklas dalyvavo Sau
lių Sąjungos suvažiavime Hamil
tone, Kanadoje. Jis perrinktas 
kontrolės komisijos pirmininku. 
Sąjungos pirmininku perrinktas 
Mykolas Abarius. Iš Lietuvos į 
suvažiavimą buvo atvykę G. Va
gnorius, Lietuvos respublikos 
ministeris pirmininkas, ir Lietu
vos šaulių vadas Gediminas Jan
kus. Platesnis suvažiavimo 
aprašymas bus vėliau.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugija kovo 10 A. 
Radzivanienės namuose turėjo 
specialų susirinkimą, skirtą 
gavėnios rimčiai. Popietę pradė
jo Pranutė Ąžuolienė, paskaity- 
dama iš Marijos Katiliūtės kny
gos įdomiai aptartas rožančiaus 
paslaptis. Po šis įžangos kalbėjo 
draugijos dvasios vadas kun. St. 
Raila apie gavėnią, jos prasmę. 
Iš knygos Tada ir dabar paskaitė 
gražų palyginimą apie Kristaus 

’ laikus ir dabartį. Nagrinėjo Kri
staus kančios kelią, plačiau ap
tardamas svarbesnes vietas. Visa 
tai buvo pasirengimas Velykų 
šventėm. Draugijos narės dėkin
gos dvasios vadui kun. St. Railai 
už taip reikšmingą gavėnios po
pietę. J.ją buvo įtrauktos ir visos 
narės, nes kiekviena paskaitė 
kryžiaus kelio skyrelį. Popietė 
baigta vaišėm, kurias paruošė 
Regina Balsienė. Taip pat buvo 
pasikalbėta ir apie draugijos toli
mesnę veiklą.

(O.B.)

Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai Introduction to Modem 
Lithuanian išleistas nauja laida. 
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėtu tekstų 4 kasetės, — 
kaina $40. Persiuntimui pride
dama $3.00.

Romualdas Požerskis, žymus 
Lietuvos fotografas, gyvenąs 
Kaune, su žmona Virginija yra 
atvykęs j Ameriką. Balandžio 22, 
pirmadienį, lydimi juos globo
jančios Laimos Mihailovich, ap
silankė Darbininko redakcijoje 
ir įteikė įspūdingų nuotraukų iš 
Lietuvos paskutinių įvykių. 
Nuotraukos bus panaudotos 
Darbininke. Taip pat apžiūrėjo 
spaustuvę, A. Galdiko galeriją, 
vienuolyno koplyčią. Jie iš čia 
keliauja į Chicagą, iš ten į Wa- 
shingtoną, ir gegužės 5 išskren
da į Lietuvą. Amerikoje praeitais 
metais išleista jo nuotraukų kny
ga — Atlaidai — Lithuanian Pil- 
grimages.

A. a. Vinco Dubausko pirmo
sios mirties metinės buvo atžy
mėtos sekančiai: balandžio 20 d., 
šeštadienį, Apreiškimo par. 
bažnyčioje Brooklyne 11 vai. 
buvo aukotos už jo vėlę mišios 
su egzekvijomis. Mišias aukojo: 
kleb. kun. Vyt. Palubinskas, 
buvęs kleb. kun. J. Pakalniškis 
ir kun. St. Raila. Gražų pamoks
lą pasakė kun. J. Pakalniškis. 
Mišiose dalyvavo daug žmonių: 
velionio našlė Petrė Dubaus- 
kienė, visi 4 vaikai su šeimomis: 
Valentina Grybienė iš Toronto, 
Nijolė Setikienė iš Franconia, 
N H, Aldona Katinienė ir Algir
das Dubauskas, abu iš New Yor
ko. Taip pat dalyvavo anūkai ir 
kiti giminės bei draugai iš Bosto
no, New Haveno ir kt. Po pamal
dų visi vyko į Cypres Hills kapi
nes, kur kun. J. Pakalniškis pa
šventino gražų juodo marmuro 
Dubauskų šeimos paminklą. Po 
to visi vyko į P. Dubauskienės 
namus, kur buvo parengti puikūs 
priešpiečiai.

VISI SIUNTINIAI J LIETU
VĄ siunčiami su PRISTATYMU 
Į NAMUS papigintomis kaino- 

Julius G. Shukys, iš Rich- mis. Drabužiai, maistas, vaistai 
mond Hts., OH, daugelio metų 
Darbininko skaitytojas ir rėmė
jas, atnaujino prenumeratą, 
pridėdamas 34 dol. paramą. 
Dėkojame.

NAUJA KNYGA
Jono Dainausko Lietuvos bei 

lietuvių krikštas ir 1387-ji metai. 
Išleido Vydūno fondas, Chicago. 
1991 m. Kaina 15 dol. Persiunti
mui pridedama 2 dol. Galima 
gauti Darbininko spaudos kio
ske.

Išnuomojamas studio aparta
mentas vienam ar dviem asme
nims. Arti traukinys ir krau
tuvės. Skambinti 718 - 235 - 
3961.

gegužės 5, sekmadieny 10:15 vai. ryto
, St. James Katedroje, 

25 Cathedral Place, Brooklyn Heights 
(Jay St. ir Tillary St., netoli Brooklyn Bridge).

Su vyskupu mišias*koncelebruos New Yorko - New Jersey lietuviai kunigai. 
Giedos APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS kartu su katedros choru.

Po apeigų katedroje, vyks priėmimas su vaišėmis katedros salėje, 
i Bus proga pabendrauti su vyskupu.

Lietuvių tautinius šokius pademonstruos TRYPTINIS, 
New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė.

Daugiau informacijų galima gauti, 
skambinant NY Lietuvių jaunimo Sąjungos informacijos linijai 718 827-5004.

Vyskupas Thomas Daily pasisiūlė aukoti mišias 
už Vilniuje žuvusius lietuvius. Causiai dalyvaukime 
katedroje ir salėje, parodydami savo solidarumą.

’ NEW YORKO LIETUVIŲ JAUNIMAS

Darbininko 
redakcijos FAX 
718 827 - 2964

Atvelykio popietės programos dalyvės balandžio 7 Kultūros Židinio scenoje. Iš k. 
LMKF New Yorko klubo pirmininkė dr. Marija Žukauskienė, solistė Asta Krikščiūnaitė, 
pianistė, solistė Aldona Vilčinskaitė-Kisielienė. Solistės taip pat dainuos “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo 50 metų sukakties bankete-koncerte gegužės 19, sekmadienį, Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės Centro salėje, Kearny, NJ, Nuotr. L. Tamošaičio

— KIEKIAI NERIBOJAMI, 
MUITO NĖRA. Savo daiktus 
siųskite mums paštu arba UPS. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
- 7772.

Arts Club Theatre pradeda 
pavasarinį sezoną. Statys graiko 
dramaturgo Aristophanes dramą 
Lysistrata. Spektakliai vyks Auš
ros Vartų parapijos salėje, 570 
Broome St., Manhattane, 8 v. v. 
Auka $10. Datos: Peržiūra ba
landžio 18 ir 19. Premjera — bal. 
20, 25, 26; gegužės — 2, 3, 4, 
8, 9, 10, 11, 15, 16, 17. Dėl re
zervacijų ir informacijos skam
binti: 718 768 - 0925.

BROOKLYN - QUEENS VYSKUPAS THOMAS DAILY 
už lietuvius, žuvusius Vilniuje 1991 sausio 13 Tėvynės sargyboje, 

aukos

KONCELEBRACINES MISIĄS

Tautos Fondo visuotinis narių 
susirinkimas yra numatytas, 
1991 gegužės mėn. 4 d., šešta
dienį, Kultūros Židinyje, Brook
lyn, N.Y.

Vlado Kulboko naujausia kny
ga Laiko pagrėbstai jau gaunama 
Darbininko administracijoje. 
336 psl. Kaina $8.00, plius per
siuntimui $1.50.

CARGO Į LIETUVĄ! G. T. 
INTERNATIONAL praneša, 
kad nuo gruodžio 24 d. dėl sun
kios ekonominės padėties, lab
daros vardan visus drabužius ir 
maistą galima VISIEMS siųsti 
CARGO į Lietuvą BE M UITŲ! 
Siunčiame oro linija. Minimu
mas 110 sv. (50 kg). Kaina $1.45 
sv. ($3.19 kg). Kreiptis į G. T. 
INTERNATIONAL, 9525 So. 
79th Avė., Hickory Hills, 
60457. Tel. 708 430 - 7334.

IL

Moteris ieško darbo — gali 
prižiūrėti vyresnio amžiaus žmo
nes, talkinti namų ruošoje ir 
atlikti kitus darbus. Skambinti 
718 849 - 1041.

Moteris ieško bet kokio darbo 
— vyresnio amžiaus žmonių 
priežiūroje, namų apyvokoje ir 
panašiai. Skambinti bet kuriuo 
laiku 718 738 - 5375.

G. T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėms bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus, neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį palai
ko ir perduoda visas informacijas 
mūsų raštinės atstovė Vilniuje. 
Prašome kreiptis: G. T. INTER
NATIONAL, INC. 9525 S. 79th 
Avė., Hickory Hills, IL 60457 
Tel. 708 430 - 7272

Dr. Konstancijos Paprockai- 
tės-Simaitienės knyga Moteris su 
baltu chalatu jau platinama Dar
bininko spaudos kioske. Jos kai
na 20 dol., persiuntimui pridėti 
2 dol.

“ŽAIBAS” NR. 6 - maisto 
produktai bus pristatyti Jūsų nu
rodytu adresu bet kur Lietuvo
je 10 darbo dienų laikotarpyje. 
10 sv. miltų, 10 sv. cukraus/4>* 
sv. ryžių, 29 oz. dėžė persikų, 4 
sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis 
sviestas, 2 dėž. džiovintų slyvų, 
2 dėž. razinų, 64 oz. aliejus, 1 
dėž. įvairių arbatų, 39 c pupe
lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna 
kaina $100 — kreiptis “ŽAI
BAS”, 9525 South 79th Avė.’, 
Hickory HiUs, IL 60457. Telefo
nas 708 430 - 8090.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Jau dabar galite pirkti 
lėktuvo bilietus savo 

giminėms ir draugams 
keliauti

Vilnius — 
New York — 

Vilnius.
Kaina nuo $649. asmenini.
Dėl informacijų skambinti 

(212) 571-1271; 
(212) 766-5705

DOWN-TOWN TRAVEL 
20 John St.

New York, NY 10038.


