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Savaitės
įvykiai
Kurdų pabėgėlių globą šiauri
niame Irake iš JAV armijos peri
ma Jungtinės Tautos. JT Pabė
gėlių organizacija ir privačios
agentūros parūpins kurdams
maisto ir būtiniausių reikmenų
įsikurti stovyklose, padarytose iš
palapinių. Irako pietinėje dalyje
esantys kurdų pabėgėliai perke
liami į Siriją, kur jiems taip pat
ruošiamos stovyklos.
Pietų Korėjos vidaus reikalų
ministras atleistas iš pareigų,
paaiškėjus, kad per demonstra
cijas prieš vyriausybę policija
mirtinai užmušusi vieną studen
tą. 1987 m. panašiu atveju su
griuvo visa vyriausybė.
Maksim Ivanov, aštuonerius
metus iškalėjęs Perm darbo sto
vykloje, kuri savo žiaurumais
žinoma visoje Sovietų Sąjungo
je, ir paleistas iš ten prieš keletą
dienų, tvirtina, kad stovykloje ir
toliau kalinami politiniai kali
niai. Tuo tarpu oficialūs sluoks
niai tvirtina, kad visi politiniai
esą paleisti, pasilikę tik krimina
listai. Ivanov buvo įkalintas už
bandymą nuvaryti Aerofloto
lėktuvą į Norvegiją.
JAV skeptiškai sutiko žinias iš
Bagdado apie kurdų ir Irako dik
tatoriaus Saddam Hussein susi
tarimą dėl autonomijos. Kurdai
nepasitiki Saddamu, nes tokią
autonomiją jis yra žadėjęs ir
praeityje, bet vėliau prieš juos
panaudojo nuodingas dujas ir
tūkstančius jų nužudė.

Vieno milijono dol. paramą JAV
suteiks vietnamiečiams karo in
validams. Pinigai bus skirti įsigy
ti protezams. Si Amerikos para
ma ateina vos po savaitės, kai
buvo paskelbta, jog Vietnamas
ir JAV susitarė įsteigti biurą
rūpintis karo metu žuvusiais ar
dingusiais be žinios JAV kariais.
Gorbačiovas, gudriai išlavi
ravęs ir toliau pasilikti Komu
nistų partijos gen. sekretorium
ir susitaikęs su Rusijos respubli
kos prezidentu Jelcinu dėl eko
nominės padėties stabilizavimo,
pareiškė, kad toliau dirbsiąs su
devyniom respublikom. Bet jis
įspėjo likusias, jų tarpe ir Pabal
tijį, kad joms nebus lengva, nes
jos nustos sąjunginių subsidijų,
ir turės mokėtį pilną kainą už
naftą, elektrą ir kt.

Nusiginklavimo sutartis tarp
JAV ir Sovietų Sąjungos dėl ka
riuomenės ir ginklų skaičiaus
Europoje pajudėjo iš vietos, So
vietams atsisakius reikalauti, kad
į bendrą skaičių nebūtų įtraukta
pakrančių gynybos ir jūrų apsau
gos daliniai. Kai sutartis bus pa
sirašyta, prezidentas Bush ją pa
teiks Kongresui ratifikuoti. Ši
taip rengiamasi prie naujos
viršūnių konferencijos tarp JAV
ir Maskvos.
Politiniai pasitarimai tarp
Šiaurinės Airijos protestantų ir
katalikų prasidėjo ir užtruks apie
trejetą mėnesių, siekiant užbaig
ti kruvinas kovas, kurių metu
nuo 1969 metų yra žuvę arti trijų
tūkstančių žmonų. Protestantai,
kurie šioje teritorijoje sudaro
daugumą, nori, kad ji priklausy
tų Britams, o katalikų mažuma
nori priklausyti prie Airijos. Tai
pirmas kartas per pastaruosius
15 metų, kai pagrindinių Ulster
politinių partijų vadai susitinka
prie pasitarimų stalo. Per tą laiką
tebekalbėjo vien ginklais.
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GVILDENO SALPOS SOVIETAMS KLAUSIMĄ
— Amerikiečiams tenka laviruoti tarp Gorbačiovo ir respublikų bei Jelcino —

Lietuvių Informacijos Centras
pranešė, kad JAV Kapitoliuje At
stovų Rūmų pakomitetis ba
landžio 23 nagrinėjo JAV
valdžios šalpos Sovietų Sąjungai
klausimą.

Liudyti Atstovų Rūmų finansų
asignavimo komiteto užsienio
projektų pakomitečiui buvo pa
kviesti keturi akademikai: dr.
Madeleine Albright, dr. Seweryn Bialer, dr. Dimitri Simes ir
John Hardt. Trys pastarieji yra
žymūs sovietologai. Balandžio
17 tam pačiam pakomitečiui apie
šalpą Pabaltijo šalims liudijo dvi
išeivijos pabaltietės — Lietuvių
Katalikų Religinės Šalpos medi
cininės komisijos narė dr. Daiva
Bajorūnaitė ir Sandra Aistars, iš
JBANC.
Balandžio 23-iosios liudijime
iškilo Pabaltijo klausimas ir so
vietinių respublikų santykis su
Kremliumi. Dr. Bialer siūlė, kad
šalpa Sovietų Sąjungai būtų tai
koma specifiniams projektams, o
ne palikta Gorbačiovo nuožiūrai.

Dr. Albright pasisakė prieš
politiką, kuri siekia TSRS suiri
mo. Gorbačiovo autoriteto pa
kirtimas būtų didelė nelamė.
JAV neturėtų imtis iniciatyvos
suteikti pripažinimą įvairioms
respublikoms. Tačiau, Albright
pabrėžė, kad Pabaltijo šalių
padėtis yra skirtinga. JAV nepri
pažino ir niekad neturėtų pri
pažinti jų prijungimo prie TSRS.
Bene aiškiausiai už paramos
suteikimą respublikoms, ne centrui,
pasisakė dr. Simes, kuris nese
niai lydėjo į Lietuvą buvusį JAV

prezidentą Nixoną. Anot jo, JAV
politika turi siekti Gorbačiovą
sugrąžinti į reformatorių eiles.
Jam nereiktų duoti nė cento, jei
gu jis nepakeis savo politikos.
Pribrendo laikas JAV-ėms ryšius
plėsti su įvairiom respublikom
bei privačiom organizacijom So
vietų Sąjungoje.
Simęs nurodė du konkrečius
pavyzdžius, kaip galima paremti
respublikas. Šiuo metu JAV-ėse
lankosi Rusijos ministras pirmi
ninkas, ieško ekonominių part
nerių. JAV politikai turėtų pa
remti respublikų pastangas su
dominti investitorius Ameriko
je.
Antras pavyzdys: jeigu prez.
Bush vyktų į Maskvą susitikti su
Gorbačiovu, turėtų pasimatyti ir
su Jelcinu bei kitais opozicijos
vadais. Galbūt jam derėtų aplan
kyti ir vieną iš respublikų. Simes
siūlė Lietuvą.
Kongresmanas David Obey
(D-WI), pakomitečio pirminin
kas, pravedė apklausą. Paaiški
no, kodėl jis pernai blokavo įsta
tymą, suteikiantį $10 milijonų
humanitarinės šalpos Pabaltijo
šalims. Pasak jo, jis nenorėjo pa
kartoti Vengrijos klaidos (turėjo
omenyje JAV politiką 1956, kuo
met JAV ragino vengrus priešin-tis sovietų okupantams, bet
stovėjo nuošaliai kai sovietų ka
riuomenė užgniaužė sukilimą),
“Nenorėjome padrąsinti Pabalti
jo šalių vadus elgtis neapgalvo
tai”, sakė Obey.
Toliau jis aiškino, kad pir
maeilės reikšmės JAV intere
sams turi ne tik pačios reformos
Sovietų Sąjungoje, bet ir jų rai-

VYTAUTAS LANDSBERGIS PASISAKĖ
AKTUALIAIS LIETUVOS KLAUSIMAIS
Plačiai skaitomas Romos dien liuoti tarpusavio santykius. Tai
raštis Ii Messaggero balandžio 8 svarbus patikslinimas. Tačiau
laidoje išspausdino žurnalisto Sovietų delegacija pasakė, kad ji
Marco Politi interview su Lietu nėra įgaliota vesti tarpvalstybi
vos Aukščiausiosios Tarybos pir nes derybas. Pamatysime, kaip
mininku Vytautu Landsbergiu. bus toliau, pažymėjo Landsber
Per pasikalbėjimą buvo paliestos gis. Tuo tarpu mus supa teroro
įvairios lietuvių ir Sovietų santy atmosfera. Nežinome, ar ir kada
kių problemos, pradedant Mask generolai, arba Jazovas arba
voje įvykusiu Lietuvos ir Sovietų Gorbačiovas duos įsakymą vėl
mus užpulti.
delegacijų susitikimu.
Landsbergis čia priminė so
Landsbergio nuomone, susiti
kimas buvęs teigiamas, buvo aiš vietinėje armijoje nenorinčių
kiai pasakyta, kad tai Lietuvos tarnauti arba iš armijos pasitrau
Respublikos ir Sovietų Sąjungos kusių jaunuolių grobimus, paderybos, kurių tikslas — suregu(nukelta j 2 psl.)

SENATORIUS LUGAR LANKOSI VILNIUJE
Lietuvių Informacijos Centras
praneša, kad balandžio 30 d. Vil
niuje lankysis JAV Senato Užsie
nio reikalų komiteto narys Richard Lugar (resp. iš Indiana).
Senatorius susitiks su Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu bei
ministru pirmininku Gediminu
Vagnoriumi ir aplankys Lietuvos
Aukščiausiąją Tarybą. Tą pačią
dieną jis išvyksta į Rygą, kur su
sitiks su tos šalies vadais.

Kalbama, kad buvęs Senato
Užsienių reikalų komiteto pir
mininkas Lugar yra artimas pre
zidento Bush politinis sąjungi
ninkas. Viename intervievv su
The New York Times Lugar pa
reiškė, kad pernai, prez. Bush
pageidaujant, jis palaikė telefo
ninį ryšį su AT pirmininku Lands
bergiu. Lugar pavaduotojas ry
šiams su spauda LIC pareiškė,
kad Lugar važiuoja į Lietuvą bei

i

Latviją prezidentui pritariant.
Be Lietuvos ir Latvijos, Lugar
kelionė apima dar 6 šalis, įskai
tant Lenkiją ir Čekoslovakiją.
(LIC)

da. Norima užtikrinti, kad refor
mos neprivestų prie “atominės
supergalybės nesveiko suirimo”.
Savo klausimuose ir komenta
ruose Obey rodė didesnį palan
kumą Gorbačiovui, negu Jelci
nui. Pirmąjį jis palygino su bu
vusiu JAV prezidentu Franklin
Roosevelt, pastarąjį su žymiu
JAV politiku Huey Long, kuris
sugebėjo pataikauti masėms,
bet, anot Obey, nesiėmė spręsti
praktiškų klausimų, kaip Roose
velt. Obey pridūrė, kad jis su
pranta, kodėl Gorbačiovas galėjo
pasukti konservatyvesne link
me. Juk patarėjai, jam anksčiau
siūlusieji imtis reformų, nepra
našavo to chaoso, kuris iš jų iš
plaukė.
Bialer ir Simes smarkiai pa
prieštaravo Obey teigimams.
Bialer sakė, kad Jelcinas geriau
supranta tikrą padėtį Sovietų Są
jungoje negu Gorbačiovas, jo
programa praktiškesnė negu
Gorbačiovo. Simes tvirtino, kad
Jelcinas nėra joks Huey Long.
Jo ekonominė programa esanti
gera, ir jis aplink save yra
subūręs pačius pajėgiausius pa
tarėjus, kurie anksčiau yra dirbę
Gorbačiovui.
(LIC)

I.
Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis iš Lietuvos atvyksta į
Ameriką. New Yorko aerouoste nusileis gegužės 9, ketvirta
dienį, 2 vai. popiet. Jį lydi kun. Vytautas Gustaitis.

ATVYKSTA VYSK. J. ŽEMAITIS
Vilkaviškio vyskupo Juozo
Žemaičio atvykimo planas pasi
keitė. Jis atvyksta į New Yorką
gegužės 9 d., dvi dienas anksčiau
negu buvo numatyta. Aerofloto
lėktuvas iš I^eningrado tą dieną
2 vai. popiet nusileis Kennedy
aerodrome. Vyskupą lydi Vilka
viškio klebonas — dekanas kun.

Vytautas Gustaitis.
Gegužės 12. sekmadienį, 11
vai.
Apreiškimo
parapijos
bažnyčioje Brooklyne jis aukos
mišias ir pasaky s pamokslą. Ku
nigai kviečiami koncelebruoti
kartu, organizacijos prašomos
dalyvauti su vėliavomis. Po su
mos parapijos salėje bus pietūs.

RAUDONOJI MEŠKA VĖL SIAUTĖJA
— Sovietai tęsia atvirą agresiją prieš Lietuvos Respublika —

Nepaisant, kad Kremlius už
tikrina, jog “visi diskutuojami
klausimai bus sprendžiami poli
tiniais ir ekonominiais susitari
mais”, iš Lietuvos į Vakarų pa
saulį kasdien ateina aliarmuoja
nčių žinių apie jėgos naudojimą.
Lietuvių Informacijos Centras
pranešė, kad balandžio 25 Sovie
tų vidaus reikalų ministerijos ka
reiviai užėmė daugiau kaip
dešimt pastatų Lietuvoje.
Pirmuosius pastatus pradėjo
okupuoti anksti ryte, kai patal
pose nieko nebuvo. Apie 4 vai.
popiet jie užėmė dar vieną pasta
tą Telšiuose — vairavimo mo
kyklą. Balandžio 25 iki 9 vai. ryto
užimta: Alytaus, Kauno, Klai
pėdos,
Marijampolės,
Pa
nevėžio, Šiaulių technikos mo
kyklos, Kauno radijo technikos
mokykla, Alytaus viešbutis “Si
gnalas”, Vilniaus Dariaus ir
Girėno aeroklubas, Vilniaus,
Biržų aeroklubai, Prienų valsty
binė gamykla “Sportinė aviaci
ja , valstybinė įmonė “Saulėte
kis” Vilniuje.
Užėmusi objektus, kariuome
nė reikalavo tuoj pat jai atiduoti
mokomąją karinę automobilinę
techniką ir kitokį turtą. Techni
kos mokyklų vadovams atsisa-

kius vykdyti neteisėtus reikala
vimus, kareiviai pradėjo sauvališkai išnešinėti aparatūrą ir kon
fiskuoti automobilius. Kariškiai
pasišalino iš technikos mokyklų,

NAUJAS VILNIAUS
UNIVERSITETO REKTORIUS

pažadėdami netrukus apsilanky
ti ir “užbaigti pradėtą darbą . Jie

pateikė ultimatumus užimtųjų
technikos mokyklų vadovams
atiduoti turimą techniką, grasin
dami, kad priešingu atveju jie
bus perduoti TSRS karinei pro
kuratūrai.

Užimant patalpas, talkina vie
tovių komunistinės partijos na
Ilgametis Vilniaus rektorius riai,
priklausantys Maskvai.
prof. Jonas Kubilius atsisakė iš Maskva patalpas “atsiima kaip
savo pareigų. Rektoriumi jis iš tariamai esančias TSRS nuosavy
buvo 32 metus, universitetui va bes, nes jomis anksčiau yra nau
dovavo nuo 1958 metų.
dojusis DOSAAF, t.y. sąjunginė
į jo vietą buvo net penki kan organizacija, remianti Sovietų
didatai. Trim atsisakius, iš dvie karines pajėgas.
jų kandidatų: prof. B. GrigelioŠitie sovietų “juodųjų be
nio ir prof. R. Pavilionio, balsa rečių veiksmai įvykdyti jau po
vimo būdu universiteto tarybos to, kai balandžio 24 buvo užim
narių ir studentų išrinktas rekto tas bankas Naujoje Vilnioje. To
riumi prof. Rolandas Pavilionis.
banko patalpomis pusiau naudo
Tai bus 81-sis Vilniaus univer josi dvi grupės: Agro-pramonisiteto rektorius. Jis yra gimęs nio banko skyriaus tarnautojai,
1944 m. Šiauliuose. Tėvas buvo kurie yra lojalūs Lietuvos Re
Lietuvos karo aviacijos lakūnas. spublikai, ir TSRS jurisdikcijoje
Mokėsi Šiauliuose, Vilniuje, Uk veikiančio komercinio banko
rainoje, Prancūzijoje. Filosofijos darbuotojai, esantys pavaldūs
daktarato laipsnį gavo 1981.
Maskvai. Sovietų kareiviai taip
Jis su Ratilio ansambliu pat įsiveržė į Agro-pramoninio
lankėsi ir Amerikoje. Tai buvo skyriaus kasą, kur laikomi pini
pats pirmasis ansamblis, atvykęs gai. Jie sakė, kad vykdo TSRS
iš Lietuvos į Ameriką. Tai buvo
1988 m. Jis svečiavosi ir
(nukelta į 2 psl.)
Kultūros Židinyje Brooklyne.

Čiurlionio ansamblis dainuoja Kultūros Židinio scenoje balandžio 20, minint Laisvės Žiburio radijo 25 metų sukaktį.NuotrV Maželio

LIETUVIAI SUSITIKS SU POPIEŽIUM LENKIJOJE
Lenkijoje popiežius Jonas
“Džiaugiuosi drauge su jumis Lietuva ir jos rūpesčiai".
Paulius II lankysis devynias die šiuo nepaprastu išaukštinimu,
Savo kreipimesi vyskupas
nas, nuo birželio 1 iki 9. Ši bus
kurį Kristaus vietininkas suteikia Paetz taip pat praneša, kad į su
jau ketvirtoji jo apaštališkoji ke lietuvių bendruomenei. Šitaip
sitikimą su Popiežium yra pak
lionė jo tėvynėje. Birželio 4 po
Šventasis Tėvas išreiškia meilę vietęs Lietuvos vyskupus, per
piet Popiežius atvyks į Lomžą,
jums ir visai jam brangiai Lietu juos visus kunigus ir tikinčiuo
kur kitos dienos rytą, birželio 5, vai, kurią jis nuolat mini savo
sius. Į susitikimą su Jonu Pau
trečiadienį, vietos katedroje su maldose. Kaip tik čia, Lomžos
lium II pakviesti taip pat Lietu
sitiks su Lomžos vyskupijoje gy vyskupijos katedroje, vyskupi
vos valstybės vadovai. Jame da
venančiais ir iš Lietuvos atvyku jos, turinčios bendrą sieną su
lyvaus ir išeivijos lietuvių vysku
siais lietuviais.
Lietuva, Šventasis Tėvas trokš pas tėvas Paulius A. Baltakis,
Lietuviškų Lomžos vyskupi ta, paliudyti, kokia jam brangi
OFM.
jos parapijų bažnyčiose kovo 17
perskaitytas Lomžos vyskupo
Julijaus Paetz kreipimasis į lietu
vius. Vyskupas pranešė apie nu
matytą susitikimą su Šventuoju
Tėvu, ragina lietuvius gausiai
dalyvauti. Vyskupo kreipimesi j
suirs, jei bus panaikintos prie
(atkelta iš 2 psl.)~
Seinų krašto lietuvių bendruo
vartinės okupacijos pasekmės.
menę tarp kitko rašoma:
minėjo kelis konkrečius atvejus. Jei bus pripažinta Lietuvos ne
Pagal mūsų įstatymus, pažymėjo priklausomybė, tęsė Landsber
pirmininkas, Sovietų kariuo gis, mes esame pasiruošę garan
menė neturi jokios teisės imti tuoti tam tikrus Sovietų strategi
karo tarnybon mūsų jaunuolius. nius interesus, esame pasirengę
Jaunuolių grobimai, kalbėjo kurį laiką likti Sovietų Sąjungos
Landsbergis, taip pat liudija, jog gynybinėje sistemoje, garantuo
nebūsime tikrai laisvi, kol nebus ti tranzitą į Kaliningradą, nenu
Vladimir Bukovski, sovietinis išspręstas Lietuvos valstybingu traukti
energetinių
ryšių.
disidentas, atvykęs į Maskvą po mo klausimas.
Galėtume įsijungti į saugumo
užsienyje praleistų 15 metų,
Kokių nuolaidų esate pasi zoną Baltijos rajone, tapti tartum
savo penkių dienų lankymosi lai
rengę padaryti Sovietų Sąjungai, tiltu tarp Vakarų ir Sovietų Są
ką nori panaudoti Gorbačiovui
paklausė italas žurnalistas? Lie jungos.
nuversti. Bukovski, dabar Britų
Ar Lietuva yra pasirengusi
tuva niekuomet nepriklausė So
pilietis, susitiks su Jelcinu, dar
vietų Sąjungai, atsakė Landsber priimti Sovietų karines bazes,
bo unijomis ir ragins imtis visų
gis. Lietuva buvo užgrobta ir klausė italas žurnalistas? Kad ir
būdų suorganizuoti visuotiniam
aneksuota. Sovietų Sąjunga ne nemalonu, esame pasirengę bastreikui, kuris privestų prie rei
kalingų permainų. Anksčiau jis
yra
dirbęs
kaip
PIRMOJI JAV FINANSUOTA
mokslininkas-eksperimentininkas Stamford ir Cambridge insti
L. K. RELIGINĖS ŠALPOS SIUNTA
tutuose, dabar užsiima rašymu
JAU PASIEKĖ LIETUVOS ŽMONES
ir kalbėjimu apie naujas galimy
bes Sovietijoje. 48 metų amžiaus
Lietuvių Informacijos Centras ma pradėjo organizuoti tolime
Bukovski, prieš patekdamas į
užsienį, 12 metų praleido kalėji New Yorke praneša, kad Lietu snes siuntas.
vių Katalikų Religinės Šalpos
muose ir darbo stovyklose.
Šią 15-tą Religinės Šalpos huVioleta Barrios de Chamor- medicininė siunta, kurios tran manitarinę'siuntą sudarė onkolo
sportą finansavo
Amerikos giniai vaistai ‘nuo Hodžkinsmo
ro,
Nikaragvos prezidentė,
valdžia, balandžio 23 pasiekė vėžio ir skiepai nuo tymų. Juos
kalbėdama Kongreso nariams,
prašė JAV paramos įvesti de Lietuvą.
Lietuvos Caritas sambūriui pa
mokratijai ir pastatyti ant kojų
Ši siunta yra reikšminga netik aukojo Catholic Medical Mission
jos krašto ekonominį gyvenimą.
savo turiniu, bet ir tuo, kad tai Board šalpos organizacija. Vai
JAV lig šiol neskuba su pagalba, yra pirmoji pasiekusi Pabaltijį, stai ir skiepai, kurių vertė yra
nes mano, kad sandinistai per naudojantis Project Hope ir S172,000, buvo pakrauti į specia
daug turi įtakos valstybės tvarky Amerikos valdžios finansine pa liai pagamintas izoliacines dėžes
me. Pirmiausia, jų kontrolėje galba vaistų transportui į Baltijos ir nuskraidinti į Rygą. Juos ten
yra kariuomenė.
kraštus. Siunčiamus vaistus ir balandžio 23 d. sutiko Caritas at
Lenkijos vyskupai įteikė pre skiepus išrūpino ir organizavo stovės ir sunkvežimiu pervežė į
zidentui pasiūlymą, kad būtų Lietuvių Katalikų Religinė Šal Lietuvą. Caritas skiepus per
išimtas iš konstitucijos straips pa, o transporto išlaidas padengė davė Sveikatos apsaugos mini
nis, atskiriąs bažnyčią nuo vals Amerikos valdžia, tarpininkau sterijai, o onkologinius vaistus
tybės. Jie tvirtina, kad tai esąs jant valdžios įgaliotai šalpos or dalins per Caritas tinklą. Vaistų
palikimas iš totalitarinės siste ganizacijai Project Hope.
iškrovimą ir pervežimą stebėjo
mos, kuri savo laikotarpiu nau
Project Hope atstovai, kurie šiuo
Šiemet kovo 19 Project Hope
dojosi pirmenybe prieš bažny
metu dirba Pabaltijyje ir Sovietų
čią. Šio pasiūlymo kritikai sako, sušauktame pasitarime Virgini Sąjungoje, administruodami šias
jog tai maždaug reikštų, kad ka joje pabaltiečių organizacijom Amerikos valdžios finansuoja
talikų tikėjimas būsianti oficiali išdėstyti kriterijai tokiai valdžios mas siuntas.
paramai
gauti.
Pasitarime
valstybės tikyba.
Lietuvos Sveikatos apsaugos
paaiškėjo, kad ši finansinė pagal
Sovietų Sąjunga žada remti
ba vaistų transportui galioja tik ministras Juozas Olekas atsiuntė
Amerikos planą siekti taikos Ar
vieneriems metams — iki 1992 faksu Lietuvių Katalikų Religi
timuosiuose Rytuose, nors Iz
vasario mėn. galo ir, kad ji bus nei Šalpai laišką, kuriame rašo
raelis ir arabų valstybės laikosi
skiriama ne vien Baltijos kraš ma: “Mes labai dėkojame Jums
šaltai. JAV sekretorius James Ba
tam, kaip iš pradžių buvo skelb už pastangas pagelbėti daugiau
ker, neužbaigęs savo misijos,
ta, bet ir Sovietų Sąjungos re sia kenčiantiems onkologiniams
turėjo sugrįžti, nes Amerikoje
spublikom. Todėl, Lietuvių Ka ligoniams Lietuvoje”. Sveikatos
mirė jo motina.
talikų Religinė Šalpa, nedelsda apsaugos ministerijos praneši-

VYTAUTAS LANDSBERGIS PASISAKĖ
AKTUALIAIS LIETUVOS KLAUSIMAIS

Savaitės
įvykiai

zes priimti kaip neišvengiamą
blogybę, atsakė Landsbergis.
Bazių klausimas galėtų būti
išspręstas sutartimi tarp Vilniaus
ir Maskvos arba Europos sugurao sistemos rėmuose.

Ar jūs pasitikit Gorbačiovu?,
pasidomėjo žurnalistas. į tai
Landsbergis atsakė: Mes savęs
to klausiame nuo sausio mėne
sio. Atsakymo tikimės, gal būt iš
derybų su Sovietais. Pamatysi
me, ar Gorbačiovas suteiks visus
įgaliojimus Sovietų delegacijai,
ar vilkins derybas, ką nors blogo
ruošdamas prieš mus.
Dienraščio II Messaggero ko
respondento paskutinis klausi
mas Landsbergiui buvo dėl sau
sio mėnesio kruvinųjų įvykių
Vilniuje, — ar išaiškinta, kas
davė įsakymą vykdyti represiją?
Vietinio lygio įsakymą davė Pa
baltijo apygardos viršininkas,
taip pat vidaus kariuomenės ko
mendantas, pasakė Landsber
gis. Tačiau demokratų kariškių
organizacija Ščit ir nepriklauso
ma teisininkų komisija nustatė,
kad už represijas yra atsakingas
gal net pats Gorbačiovas. Džiaug
čiausi, sužinojęs, kad Gorbačio
vas nėra atsakingas. Tačiau,
kodėl nerodomi dokumentai? —
klausė Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas Vytautas
Landsbergis.

mas apie skiepijimo stovį Lietu
voje, paruoštas vasario gale, tei
gia, kad Lietuva visus skiepus lig
šiol yra gavusi iš Sovietų Sąjun
gos, ir kad iš jų vieninteliai, ku
rių lygis yra tinkamas, yra nuo
poliomelito.
Lietuvių Katalikų Religinė
Šalpa jau antrą kartą siunčia skie
pus Lietuvai. Pirmoji skiepų nuo
tymų — kiaulytės ir raudonukės
siunta, kurios vertė' siękė pusę
miljjoričTdolenųį Tmvonugabenta vasario gale į Lietuvą Project
Hope lėktuvu. Vienintelę kitą
skiepų siuntą Lietuvai iš JAV pa
dovanojo AmeriCares šalpos or
ganizacija, vasario 16 d. nuskrai
dindama skiepus nuo difteritokokliušo ir stabligės.
(LIC)

Dvigubą pilietybę panaikino
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos įstatymas, priim
tas balandžio 17. Jis pakeitė 1989
lapkričio 3 įstatymą, kuriuo buvo
nustatyta, jog Lietuvos pilietybę
gali gauti asmenys, gyvenę Lie
tuvoje prieš 1940 m. birželio 15
ir jų vaikai bei anūkai. Kiti —
turėjo įrodyti, kad jie ir jų tėvai
yra gimę Lietuvoje ir kad jie turi
nuolatinį darbą ar legalius pragy
venimo šaltinius. Dabar sakoma,
kad gyventojai patys apsispren
džia ar jie nori būti Lietuvos ar
Sovietų Sąjungos piliečiais, bet
negali turėti abiejų pilietybių.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja taisMuoaa reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-St.<Simsbury, Conn.
06070. Tel. 203 651-0261.
SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė; (prie Fbrest
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 298 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Ra.,
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikla naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, 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 Tavern.
•1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baktng 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.
LIETUVIU KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

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.
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namu pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominijumu 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 Lrthuania” programa, vedama anglu kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Suniit Dr., Watchung, N. J. 07060.
Tel. 201 753 - 5636.

Remkime

TAUTOS

,
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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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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juos sausio 12-ąją, jie ne tik nesidangina iš Lietuvos, bet palaipsniui užiminėja ir naujus
pastatus kituose respublikos miestuose. Nuotr. Romualdo Požerskio

vidaus reikalų ministro Boris
Pugo įsaką apsaugoti bankus.
Dar savaitę prieš šį įvykį, So
vietų desantininkai jėga užgrobė
ir uždarė Medininkų muitinės
punktą Lietuvos-Baltarusijos pa
sienyje. Manoma, kad tai įvyko
ryšium su paskelbtuoju Gor
bačiovo dekretu, kuriuo jis rei
kalavo atšaukti respublikinius
sprendimus, draudžiančius ek
sportuoti produktus už res
publikos ribų.
Lietuvos muitiniai punktai, o
jų yra apie 30, kaip tik stengiasi
kontroliuoti deficitinių prekių
išvežimą iš respublikos. Šis
punktas tų kareivių jau ir anks
čiau buvo užpultas, iššaudyti
langai, konfiskuoti dokumentai.
Tokio pat likimo susilaukė ir Lavariškių muitinės punktas.

KELIONIŲ IR TURIZMO
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•
•
•
•
•
•
•

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUIŠES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
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GRUPINĖS KELIONĖS
1 LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
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VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
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Gegužės Tryliktoji primena
Nuo Abelio ir Kaino laikų iki
mūsų dienų žmonijos istorija liu
dija, kad Dievui nėra nesvarbu,
kaip elgiasi Jo vaikai. Dievas ger
bia žmonėms suteiktą laisvą valią
ir leidžia patiems tvarkyti pasau
lio reikalus, tačiau paskutinį, le
miamą žodį yra pasilaikęs sau.
Istorija taip pat liudija, kad mes
malda ir atgaila galime pakreipti
įvykių raidą. Net toks laicistinis
laikraštis kaip The Netv York Ti
mes teigia, kad paskutinių metų
dramatiški politiniai-socialiniai
pasikeitimai neįvyko savaime,
kad tam dirvą paruošė sąžinės
kankinių ir žmogaus teisių kovo
tojų aukos, O Sv. Tėvas Jonas
Paulius II be kraujo praliejimo
vykstančioje revoliucijoje įžvel
gia aktyvų Dievo Dvasios daly
vavimą, savo nuostabia apvaizda
vedančią žmoniją į šviesesnę
ateitį (cfr. 1991 laiškas pasaulio
jaunimui).

dar nėra stabili, tačiau paskuti
nių trejų metų laikotarpyje išgy
ventas religinis, dorinis, kultūri
nis ir tautinis atsinaujinimas pa
ruošė tautą ištvermingai siekti
pilnos laisvės ir valstybinės ne
priklausomybės.

Gegužės 13-oji tepaskatina
mus dar sąžiningiau vykdyti Ma
rijos prašymą, išreikštą Fatimoje, kad jos pažadas galimai
greičiau išsipildytų ir mūsų tau
toje.
Maloniai prašau gegužės 12
švęsti kaip maldos ir atgailos sek
madienį, vykdyti Marijos prašy
mą bei atnaujinti pasiaukojimą
Jos Nekalčiausiai Širdžiai.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

f

Po “Pasveikinimo” (muzika V.
Budrevičiaus) mišrus choras atli
ko dar keturias dainas. Jos buvo:
Lietuvių giesmė — žodžiai ir
muzika Vydūno; Vėjužėlis — A.
Vanagaičio, Oi lyja lietus — liau
dies daina, harmonizuota A. La
pinsko; Augo bernelis, liaudies
daina, harmonizuota L. Aba
riaus.
j
. Vyrų choras sudainavo Alfon
so Mikulskio harmonizuotą liau-/
dies dainą — Kai aš jojau.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS K. ŽIDINIO SCENOJE
— LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO 25 metų sukakties minėjimas —

Persitvarkyta vakaronei
moje eilėje. Su orkestru ir su so
liste moterų choras atliko: Kur
Uždangai užsiskleidus, tuoj
lygios lankos, Švento Jono va persitvarkyta vakaronei — išim
karėlį, abi harm. A. Mikulskio.
tos kėdės, sustatyti apskriti sta
Mišrus choras, - palydėtas in lai. Scenoje įsitvirtino Brolių
strumentų orkestro, atliko Lie Kezių orkestras. Visą elektro
tuva brangi, muzika J. Naujelio, ninę aparatūrą jie buvo anksčiau
žodžiai Maironio, orkestruota susistatę scenoje. Dabar per
A. Mikulskio; Skamba kankliai, sitvarkymas buvo greitas.
harm. A. Mikulskio.
Publika tuo metu svečiavosi
Skudučių septetas atliko
Dabar į koncertą įsijungė so Trepsiuką, muzika Pr. Stepulio. mažojoje salėje, šnekučiavosi
listė Irena Grigaliūnaite su liau-J Skudučiais grojo: Andris Dun- prieškambariuose, kol buvo pa
dies instrumentais — lumzde- *. duras, Virgilija Juodišiūtė-Ru- rengta salė.
liais ir skudučiais. Jie atliko:Ju binski, Kristina Kasulaitytė, Ju
liaus Gaidelio harmonizuotą
lija Minkūnaitė, Vytautas SniešKoncerto tąsa
Pasėjau dobilą ir A. Mikulskio
kus, Karin VVishner ir Romas
Vaišių metu choras vėl pasi
harmonizuotą — Piemenėlių ra
Zvlė.
rodė salėje. Visi jau buvo persi
liavimas. Lumzdeliais grojo Ka
Mišrus choras su orkestru ir rengę, padėję tautinius dra
rin VVishner ir Romas Zylė, sku- ;
su solistais: Irena Grigaliūnaite,
bužius. Nesinaudojo nei scena.
dučiais Andris Dunduras.
Sustojo žemai ties uždanga, kuri
Mišrus choras su soliste Irena, Vladu Pečkaičiu, Raimondu
buvo atitraukta.
Grigaliūnaite atliko: Žemaičių Butkum atliko liaudies dainą,
Pradėjo moterų choras su
plentas, muzika Alg. Bražinsko, harmonizuotą Alfonso Mikulskio
“Lietuva”, muzika G. Savinos,
žodžiai M. Martinaičio; Mano, Nuvažiav tėvelis.
Skudučių sekstetas sugrojo J.
žodžiai J.
Marcinkevičiaus,
protėvių žemė, muzika Br. Buaranžiruota dirigento Gedimino
driūno, žodžiai Bem. Brazdžio Švedo Kiškelį.
Su solistais Irena Grigaliūnai Purlio; akomponavo Danutė
nio.
Liaubienė.
Petraukos metu visam Židiny te ir Ričardu Sabučiu mišrus
Toliau tęsė mišnis choras. Jis
je buvo didelis judėjimas. choras atliko Žveng žirgelis,
Mažojoje salėje ypač buvo daug harm. A. Mikulskio; Pasaulio atliko: Jūra, muzika Alg. Raudo
valdovui, muzika A. Mikulskio,
nikio, žodžiai Vyt. Bložės, akom
publikos, nes čia veikė baras;
žodžiai B. Gaidžiūno.
ponavo pats dirigentas Purlys;
Tuo ir baigtas koncertas sce Tamošius Bekepuris, muziko
Koncerto antroji dalis
noje. Solistai apdovanoti gėlė
Purlio, žodžiai K. Binkio. Taip
Antroje dalyje buvo įvestas mis. Daug plota, bet choras niepat akomponavo pats dirigentas.
kanklių orkestras. Jis sėdėjo pir- ko nekartojo.
Tuo ir baigtas šis koncertas
Kultūros Židinio salėje.

Savo auka paremk lietuvišką
spaudą

Su ansambliu buvo atvykusi ir
šio ansamblio kūrėjo Alfonso Mi
kulskio našlė - Ona Mikulskienė,
ansamblio kanklių orkestro va
dovė. Ji dainavo drauge su an
sambliu, o kai antroje dalyje pa
sirodė kanklių orkestras, jai
buvo specialiai paplota. Visada
miela, visada jauki, susirūpinusi
ir ansambliu, ir savo orkestru.
Ji rūpestingai saugo ansamblio
svečių ir dienoraštinę knygą, ku
rioje surašomi visi koncertai, su
renkami koncertų žymiųjų sve
čių parašai. Ir po šio koncerto,
įsikūrusi prie savo stalo, ji turėjo
progos pasikalbėti su savo bičiu
liais, pažįstamais ir paprašyti,
kad jie knygoje pasirašytų.

Čiurlionio ansamblis Kultūros Židinio scenoje baigia koncertą. Iš k. solistė Irena Grigaliūnaitė, dirigentas Gediminas Purlys, kanklių orkestro vadovė Ona Mikulskienė ir
pianistė-chormeisterė Danutė Liaubienė. Nuotr. V. Maželio
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Amerikos lietuviai, iš•
skyrus, žinoma, komunistuojan•
čiuosius, susitelkė į vieningą po(
litinį sambūrį, vadinamą “Ame’
rikos lietuvių tarybą” — Altą, ir
ž be pažiūrų skirtumo stojo į kovą
•
už Lietuvos išlaisvinimą. Patrio» tinęs jėgas nepaprastai sustiprii no ir nauja banga vadinamų pa} bėgėlių (apie 40,000), įmigravuJ šių iš Vokietijos. Tai daugiausia
J aukšto išsilavinimo žmonės —
<
rašytojai, aktoriai, dailininkai,
» universiteto profesoriai, advokaz tai, inžinieriai, dvasininkai, pasi; traukę į Vakarus ir išsigelbėję
", nuo komunistų teroro. Jie labai
•
atgaivino išeivijos veiklą tiek
<
Amerikoje, tiek Kanadoje, tiek
\ Australijoje, tiek kitur. Pagerėjo
• , spauda, įsisteigė įdomesnės orJ ganizacijos, ansambliai, net opeJ ra. Nepaprastai svarbiu reiškiniu
r laikytinas Lietuvių Bendruo» menės įsteigimas.
Tai šitokiose aplinkybėse

Įspūdingai giedojo choras
Ansamblis atliko Alfonso Mi
kulskio sukurtas mišias Už ken
čiančią Lietuvą” ir giesmes:
Viešpatie, pasigailėk, Pagarbini
mas, Šiluvos Marijai, Šventas,
Dievo Avinėli, Jėzau, ateiki pas
mane, Malda už tėvynę, muz.
Jono Dambrausko, Pasaulio Val
dovui, muz. Alfonso Mikulskio.
Pamaldos baigtos Lietuvos
himnu.
Bažnyčia turi gerą akustiką,
tai ansamblio giedojimas buvo
nepaprastai įspūdingas, iškil
mingas ir visus džiuginantis.

Vaišės salėje

Ona Mikulskienė

Turint tikinčią širdį ir tiesai at
virą protą, nėra sunku komuni
zmo sužlugime atpažinti Dievo
Apvaizdos pirštą, Marijos Fatimoje duotų pažadų pildymąsi.
Arkiv. John May, Amerikos
Vyskupų Konferencijos komite
to pagelbėti iš komunizmo išsi
vaduojančių kraštų Bažnyčiai
pirmininkas, spaudos konferen
cijoje 1990 m. lapkričio 14 pa
reiškė: “Ilgus metus meldėmės
ir rezoliucijomis reikalavome
laisvės Rytų kraštams. Dabar,
kai mūsų maldos tapo taip ne
tikėtai išklausytos, mes esame
įpareigoti dėkingumo ir solida
rumo dvasioj... pagelbėti Baž
nyčiai pasinaudoti atgauta lai
sve”.
Nors Lietuvos politinė padėtis

nyčioje
buvo
iškilmingos
padėkos pamaldos.
Pagrindinis celebrantas buvo
kun. Stasys Raila, kuris eilę
metų yra vedęs religinę va
landėlę šio radijo programoje.
Jis pasakė ir pamokslą, iškelda
mas radijo reikšmę, nuoširdžiai
sveikindamas programos vadovą
Romą Kezį ir jo šeimą.
Su kun. Raila koncelebravo:
kun. Vytautas Palubinskas, kun.
Jonas Pakalniškis, Klaipėdos kle
bonas kun. Bernardas Talaišis,
kun. prof. Vladas Jeskevičius,
SJ, Darbininko vyr. red. Tėv.
dr. Kornelijus Bučmys, OFM.
Oras buvo lietingas, Pradžioje
mišių žmonių buvo mažokai, bet
paskui prisirinko.

skleidėsi lietuvių pranciškonų
veikla, nulemta įvairių gyveni
mo
reikalavimų.
Atsivėrė
milžiniški darbo plotai. Daug kas
nebuvo iš anksto numatyta bei
planuota, pavyzdžiui, kultūros
žurnalo, ir net politinio laik
raščio leidimas. Pradžioje (1942
m.) čia atgaivintas tik Lietuvoje
ėjęs religinio turinio mėnraštis
Sv. Pranciškaus varpelis, kuriuo
palaikyta ryšys su visuomene ir
skleista šv. Pranciškaus Asyžie
čio idėjos. Tuo tikslu visose lie
tuvių parapijose buvo įkurtos ir
šv. Pranciškaus sekėjų brolijos,
arba tretininkų kongregacijos.
Tai sudarė
stiprią atramą lietuvių pranciš
konų darbuotei Amerikoje. Su
pabėgėliais 1949 m. iš Europos
čia atvyko ir tenai dar likę pran
ciškonai. Tai labai sustiprinojų
gretas. Prisidėjo vienas kitas ir
Amerikoje bei Kanadoje gimęs
lietuvis. Pradėta strigti vienuo

lynai, parapijos ir mažesnėse
vietovėse misijų centreliai. Tuo
laiku, be pranciškonų, sėkmin
gai veikė ir lietuviai marijonai
bei jėzuitai. Visi jie turėjo skir
tingus darbo laukus. Pranciško
nai gi nuo bendrosios pastoraci
jos, kaip rekolekcijų, misijų, ra
dijo kalbų, nutautėjusių bei nureligėjusių lietuvių lankymo, pa
laipsniui ėjo ir prie žymesnių
užmojų.
Kai kurie žymesni
užmojai

Vienas jų buvo pasukimas į
spaudos sritį. Pasitaikė taip, kad
Bostono katalikai veikėjai, susi
jungę į Šv. Juozapo draugiją,
1949 m. pasiūlė pranciškonams
savo leidžiamą laikraštį Darbi
ninką kartu su spaustuve ir
gražiu pastatu. Pasiūlymas buvo
priimtas, ir tuo žygiu pranciško
nai pradėjo naują savo veiklos
barą. Tuo pačiu laiku, emigruo
jant pabėgėliams iš Europos, jų
leistas kultūros žurnalas Aidai
atsidūrė pavojingoje padėtyje.
Leidėjai, pasitikėdami pranciš
konais, taip pat kvietė juos pe
rimti jų žurnalą. Kvietimas buvo
priimtas, ir tuo pradėtas naujas
žingsnis į pažangesnę veiklą.
Leidžiant tokį žurnalą, reikia
sueiti į kontaktą su mokslo bei
meno žmonėmis Ir prisidėti prie
kūrybinės šviesos skleidimo.
Pirmuoju Aidą redaktorium

Amerikoje buvo pakviestas žino
mas rašytojas ir kultūrininkas
Antanas Vaičiulaitis, kuris vy
riausiu žurnalo redaktoriumi iš
buvo net 15 metų. Kitą penkio
likmetį Aidus redagavo dr. Juo
zas Girnius, o paskui 11 metų
(iki šios dienos) — šio straipsnio
autorius. Pranciškonai Aidų žur
nalo leidimą laiko garbinga privi
legija, nes aplink jį telkiasi, gali
ma sakyti, visa išeivijos šviesuo
menė. Taip pat ir iš jų pačių bū
relio iškilo literatūrinių, moks
linių ir žurnalistinių talentų.

Pamaldos bažnyčioje
Balandžio 21, sekmadienį. 11
vai. Apreiškimo parapijos baž

Be to, ir pranciškonų leidžia
mas savaitraštis Darbininkas
atlieka reikšmingą misiją, puose
lėdamas katalikišką pasaulėžiū
rą, keldamas tautybę, kovoda
mas už laisvą ir nepriklausomą
Lietuvą. Iš tikrųjų tai yra trijų
katalikiškų laikraščių junginys,
būtent paties Darbininko, Ame
rikos ir Lietuvių žinių. Tai buvo
atlikta 1951 m. ir tuo sustiprinta
katalikiškoji spauda turiniu,su
telkiant žymesnes pajėgas. Dar
bininko redaktoriais daug metų
yra buvę žymūs profesoriai - is

Po pamaldų, parapijos mokyk
los žemutinėje salėje buvo vaišės
ir atsisveikinimas su ansambliu.
Buvo šalti ir šilti užkandžiai. įva
dinį žodį tarė Romas Kezys.
Vaišių metu kalbėjo clevelandiečiai ir nevvyorkiečiai. Sveiki
nimo bei linkėjimo kalbąs pa
sakė: kun.,Jonas Pakalniškis.
Čiurlionio ansamblio pirminin
kas Vladas Plečkaitis. Tada an
samblis sudainavo dar vieną dai
ną. Sveikino LB NY apygardos
pirmininkas Vytautas Alksninis.
Kalbėjo ir ansamblio dirigentas
Gediminas Purlys. Romas Kezys
pristatė Maspetho Lietuvos
Vyčių 110 kuopos delegaciją,
kuri dalyvavo pamaldose ir šiose
vaišėse. Kalbėjo kuopos pirmi
ninkas Bruno Butkūnas.
Darbininko vyr. red. dr. Kor
nelijus Bučmys. OFM, prisi
minė, kaip bendradarbiauja
(nukelta į < ps7. 1

torikas Simas Sužiedėlis, litera
tūrologas Juozas Brazaitis ir
rašytojas Paulius Jurkus. Per pa
skuti nius dvidešimtpenkerius
metus Darbininko vyr. redakto
rium yra pranciškonas dr. Kor
nelijus Bučmys.

Vertingas įnašas į lietuvių
pranciškonų veiklą yra ir vienuo
lynas Brooklyne, kuris buvo
įkurtas 1951 m., kai nemalonios
aplinkybės sutrukdė įsikurti prie
dovanotos spaustuvės Bostone.
(Utis daugiau)

Kultūros Židinys Brooklyne. Nuotrauka iŠ Darbininko archyvo.

LIETUVIŲ SAULIŲ SĄJUNGOS
TREMTYJE SUVAŽIAVIMAS KANADOJE
Bal. 20 ir 21 dienomis Ha
miltone, Kanadoje, Vilniaus
Aušros Vartų parapijos salėse
įvyko XH-tasis Lietuvos Šaulių
Sąjungos Tremtyje dalinių atsto
vų visuotinis suvažiavimas. Jame
dalyvavo 114 atstovų iš 16 dali
nių, esančių Kanadoje ir JAV, ir
net du atstovai iš Lietuvos —
Lietuvos Saulių Sąjungos pirmi
ninkas Gediminas Jankus ir LŠS
centro valdybos narys Kauno
Vytauto Didžiojo rinktinės šau
lys Vytautas Zenkus.
New Yorko šaulių kuopai at
stovavo jos pirmininkas Kęstutis
K. Miklas, kuris yra ir visos są
jungos kontrolės komisijos pir
mininkas. Taip pat dalyvavo NY
kuopos vicepirmininkas Vaclo
vas Butkys ir iždininkas Zigmas
Dičpinigaitis, taip pat ir kaip są
jungos kontrolės komisijos na
rys.
Dvi dienas užtrukęs suvažia
vimas buvo darbingas. Tarp
sveikinusiųjų žodžiu ir raštu
ypatingai šiltai buvo sutiktas
LŠS pirm. Gedimino Jankaus
sveikinimas. Jis taip pat įteikė ir
dovaną LŠST pirm. Mykolui
Abariui.
Po centro valdybos pirminin
ko, valdybos narių, kontrolės ko
misijos ir garbės teismo praneši

mų, sekė diskusijos. Buvo pada
ryta ir svarbių nutarimų. Meti
nis nario mokestis pakeltas nuo
trijų iki penkių dolerių, skirstant
jį sekančiai: $2 lieka kuopoje, o
$3 persiunčiami centro valdybai,
kuri $2 perveda Lietuvos Šaulių
Sąjungai Lietuvoje. Kitas svar
besnis nutarimas tai LŠST
(tremtyje) vardo pakeitimas į
LŠS Išeivijoje. Tas pakeitimas
tik lietuvių kalboje. Angliškasis
lieka tas pats — Lithuanian Na
tional Guard in Exile.
Buvo varžybos dėl vietos seka
nčiam suvažiavimui, kuris įvyks
už trejų metų. Iš pasiūlytųjų net
keturių vietovių — St. Petersburg, FL, Detroito, Chicagos
ir Bostono, balsuojant laimėjo
Chicaga.
Sąjungos pirmininku perrink
tas antrai kadencijai Mykolas
Abarius, iš Detroito, kontrolės
komisijos pirmininkas Kęstutis
K. Miklas, iš New Yorko, ir
garbės teismo pirmininkas Sta
sys Jokūbaitis, iš Toronto.
Pabaigoje suvažiavime atsi
lankė ir žodį tarė tuo metu Ha
miltone besilankantis Lietuvos
ministeris pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius. Jis pagerbtas atsi
stojimu ir ilgais plojimais.
Vakare įvyko banketas, daly-

vaujant atstovams su kana
diečiais svečiais. Banketo metu
buvo puikus koncertas, kurio
programą atliko vyrų oktetas, va
dovaujamas muz. Stankevičiaus.
Po koncerto, šokiams grojo Ha
miltono
lietuvių
orkestras
“Žagarai”.
Bal. 21, 10:30 vai. ryto Vilnias Aušros Vartų bažnyčioje iš
kilmingos mišias koncelebravo
LŠST vyriausias kapelionas kun.
Alfonsas Babonas ir šios parapi
jos klebonas kun. Juvenalis
Liauba, OFM.
Po pamaldųLŠS pirm. G. Jan
kus ir LŠS išeivijoje pirm. M.
Abarius prie šalia bažnyčios
esančiojo koplytstulpio žuvusiems dėl Lietuvos laisvės padė
jo vainiką.
Po to visi vėl rinkosi į parapi
jos salę pabendrauti ir atsisvei
kinti.
(kkm)

“Dainos” choras po savo koncerto kovo 22 Metodistų bažnyčios salėje Juno Beach,
FL. Choro vadovė Irena Manomaitienė aštunta iš kairės. Gale stovi Liudas Stukas,
akomponavęs koncertui. Nuotr. J. Štaro

JUNO BEACH, FL
“Dainos” choro koncertas

.LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ.
CENTRO VEIKLOJE
menės dėmesį į šios dokumen
tinės medžiagos išlaikymo svar
bą. Jis vėl prašo tautiečius siųsti,
kiek įmanoma, pilnais puslapiais
į LTSC, 5620 S. Claremont
Avė., Chicago, IL 60636 arba
atvežti į Jaunimo Centrą.
Dr. Algirdas Tupčiauskas,
mokslo istorikas iš~Lretuvos Isto
rijos instituto Vilniuje, antrą kar
tą lankosi Chicagoje. Lituanisti
kos Tyrimo ir Studijų Centro išk
viestas, jis tęsia tyrimus Pasaulio
Lietuvių Archyve ir kituose
LTSC rinkiniuose. Duomenis
panaudos studijai apie lietuvius
pabėgėlius mokslininkus poka
Ne tik lietuviai, bet ir Lietu rio Vokietijoje. Dr. Tupčiauskas
vos draugai yra atsiuntę Lituani taip pat nori surinkti žinių apie
stikos Tyrimo ir Studijų Centrui įvairių sričių JAV lietuvių kilmės
kitakalbės spaudos puslapių ir iš mokslininkus ruošiamam pasau
karpų su žiniomis, karikatūromis lio lietuvių mokslininkų vardy
ir straipsniais apie Lietuvos ne nui bei praktinių ryšių sudary
priklausomybės pastangas. Pa mui. įkurtas LTSC svečių moks
gyvėjus šiai temai Amerikos ir lininkų rezidencijoje prie Jauni
užsienio spaudoje, LTSC pirmi mo Centro, jis planuoja Chica
ninkas prof. Jonas Račkauskas goje būti apie keturis mėnesius.
(arza)
pakartotinai atkreipia visuo-

Nijolė Mackevičienė — Li
tuanistikos Tyrimo ir Studijų
Centro muziejų direktorė, ir
prof. Jonas Račkauskas, LTSC
pirmininkas, talkina Chicago
Historical
Society muziejui
rengti parodą apie Chicagos gy
venimą II Pasaulinio karo metu.
Jie padėjo dviem istorijos muzie
jaus atstovam pasirinkti ekspo
natų iš LTSC rinkinių apie tuo
laikinę lietuvių veiklą. “Chicago
Goes to War. 1941 - 45 paroda
bus atidaryta istorijos muziejuje
1992 m. pavasarį ir tęsis aštuonis
mėnesius.

Po Paltinų koncerto Chicagoje. Nelė ir Arvydas Paltinai ir
Lietuvos operos solistė Gražina Apanavičiūtė. Nuotr. Ed. Sulaičio

NELĖ PALTINIENĖ ATNEŠĖ
CHICAGON DAUG ŠILUMOS
Sol. Nelė Paltinienė, nežiūrint, jog Chicagoje balandžio 7
vyko jau dešimtasis jos koncer
tas, dar vis pajėgė sudominti
klausytojų didelį būrį ir jiems at
nešti daug pavasariškos šilumos.
Jeigu pernai publikos sol. Paltinienės koncerte nebuvo daug,
tai šiemet jos netrūko, ir ji vieš
niai iš Vokietijos negailėjo ploji
mų. Atvykusi su vyru — muz.
Arvydu Paltinu, kuris tvarkė jau
anksčiau įgrotą muzikinę palydą,
solistė padainavo apie porą

CHICAGOS AKTORIAI VAIDINA LIETUVOJE
Chicagos lietuviai aktoriai
Laima Šulaitytė-Day ir Vytautas
Juodka balandžio 8 iš Chicagos
O’Hare areodromo išskrido dau
giau negu trijų savaičių viešna
gei į Lietuvą. Jie ten išbus iki
gegužės 1, o gegužės 2 sugrįš.
Jie ten vaidins K. Ostrausko
dramą “Šaltkalvis” Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
kitose vietovėse. Viso bus apie
dešimt spektaklių.

Aktoriai į tėvynę išvyko Lietu
vos Teatro draugijos kvietimu,
norint stiprinti išeivijos ir Lietu
vos kultūrinį ryšį. “Šaltkalvio”
drama, labai patriotiška savo
dvasia (ji buvo suvaidinta ir Chi
K. Ostrausko dramos “Šaltkalvis” aktoriai: Vytautas Juodka
cagos Neolituanų Vasario 16-sios
ir Laima Šulaitytė-Day, prieš išvykstant vaidinti j Lietuvą.
minėjime), atrodo, labai tiks da
Dešinėje Laimos vyras — rašytojas, kompozitorius ir aktorius
bartiniam, netikrumo laikotar
Kingsley Day. Nuotr. Ed. Šulaičio
piui tėvynėje, kuomet atsiranda
Po premjerų Chicagoje, “Šalt
žmonių, kurie vėl nori iškapoti rius, po ilgos pertraukos vėl
kalvis"
dar buvo parodytas LeLietuvos himno žodžius iš žmo sugrįžęs į lietuvių sceną. Beje,
monte.
Bostone, New Yorke ir
nių širdžių.
“Šaltkalvį” režisavo Klaipėdos
vėl Chicagoje, o “Amerika pirty
teatro režisierius Juozas Iva
je” — Detrote.
Laima Šulaitytė-Day yra jau nauskas, pernai atvykęs į Ameri
Pirmosios žinios iš Tėvynės
na, profesionalė aktorė, vaidinu ką ir čia VIII išeivių lietuvių teat
sakė, jog šie aktoriai ir jų pirmie
si amerikiečių teatruose, o taip ro festivaliui surežisavęs dvi
ji spektakliai Lietuvoje susilaukė
pat nuo pat įsisteigimo ir Chica Chicagos “Vaidilutės” teatro
didelio susidomėjimo.
gos lietuvių “Vaidilutės” teatre. ruoštas premjeras (šalia “Šaltkal
E. Š.
Vytautas Juodka, veteranas akto- vio” ir “Amerika pirtyje”).

desėtkų lietuvių bei kitataučių
kompozitorių estradinių dainų.
Vienų iš jų parašė neseniai miręs
estradinių dainų komp. Benja
minas Gorbulskis, savo jausmin
ga muzika dominavęs šiame
žanre.
Be meilės motyvo, kuris daž
nai vyrauja estradinėje muziko
je, buvo kūrinių apie tėvynę, jos
ilgesį. Pabaigai solistė sudainavo
dainą apie Klaipėdą — jos antrą
gimtinę ir vėliau Marijos garbei
kūrinį “Skamba varpai“.
Koncerto programa buvo ge
rai išbalansuota ir įdomi. Ypatin
gai ji patiko vyresnio amžiaus
koncerto lankytojams, kurie į
Paltinienę per tuos 9 metus jau
spėjo net “įsimylėti”. Beje, pati
dainininkė ne tik gera solistė,
bet ir grakšti moteris, sugebanti
vilioti ir savo apranga bei jude
siais.
Programą atidarė ir ją pravedė
“Margučio” radijo vedėjas Pe
tras Petrutis (jis ir suorganizavo
šį koncertą). Jis pristatė kūrinius
(spausdintos programos net ne
buvo) ir vieną kitą linksmesnį
nutikimą papasakojo. Čia prabi
lo ir muz. Paltinas, kuris yra Va
sario 16-sios gimnazijos mokyto
jas. Jis pasveikino gimnazijos vadovyės vardu ir pakvietė Ameri
kos lietuvių jaunimą atvykti ten
mokytis. Pažymėjo, kad šiuo
metu gimnazija turi 75 moki
nius, bet dar būtų vietos, jeigu
jų ir kiek daugiau atsirastų.
Po programos, Petrutis pri
statė salėje buvusią žymią vieš
nia — Lietuvos operos solistę
Gražiną Apanavičiūtę, kuri suti
kusi “Margučio” radijo progra
mos
paramai
koncertuoti
gegužės 5. Publikai nuoširdžią
padėką reiškė ir pati sol. Palti
nienė, sakydama kad “jūs esate
mano gyvenimo dalis”.
E. Šulaitis

Juno Beach lietuvių kolonija
gali pasididžiuoti ne tik šiltu
Atlanto vandenynu, bet ir savo
veikla. Čia yra suvažiavę pensi
ninkai
poilsiauti,
bet jie
neužmiršo ir lietuviškos veiklos.
Čia veikia LB apylinkė, Balfas,
Lietuvos Dukterys, Lietuvos
Vyčiai. Galėtų čia gerai veikti ir
žuvautojų klubas, nes dauguma
mėgsta žuvauti.
Veikia čia ir “Dainos” choras,
kuriam vadovauja Irena Mano
maitienė. Choras dažnai repe
tuoja ir rengiasi keliauti į dainų
šventę, kuri bus Chicagoje.
Savotiškas apžiūros koncertas
ir buvo kovo 22, penktadienį, 1
v. popiet Metodistų salėje.
Kadaise Metodistų bažnyčia
buvo prie ežerėlio, dabar toje
vietoje vyksta naujos statybos.
Miestas plečiasi, auga. Ne
beužteko patalpų ir miesto val
dybai. Ji nupirko senąją Metodi
stų bažnyčią, ją nugriovė ir da
bar stato miesto administracijos
ir policijos pastatus. Gi Metodi
stai netoliese pasistatė naują
bažnyčią viename kalno šlaite.
Tos naujos bažnyčios salėje ir
buvo Dainos koncertas.
Koncerte dainavo mišrus cho
ras, moterų choras, solistė, vyrų
kvartetas. Chorui sumaniai va
dovavo Irena Manomaitienė,
akomponavo Liudas Stukas.
Pradėjo — Sveiki gyvi, svete
liai — liaudies pasveikinimu.
Toliau mišrus choras atliko šias
dainas: Linai — muz. J. Juoza
paičio, Palankėj, palankėj —
liaudies daina — A. Pociaus,
Kurteliai sulojo — B. Jonušo,

Piemenėlių raliavimas — A. Mi
kulskio. Po aukštus kalnus — K.
V. Banaičio, Oi toli toli — S.
Gailevičiaus.
Moterų choras padainavo Kle
vų žydėjimas — muzikoj. Juozapaičio.

Po pertraukos solistė Ona Šal*
čiūnienė padainavo Plaukia an
telė — K. V. Banaičio, Ru
giagėlės — S. Sodeikos.

Vyrų kvartetas sudainavo dvi
dainas: Augo kieme klevelis —
J. Karoso, Ant kalno karklai
siūbavo — V. Juozapaičio.
Solistei ir kvartetui akomponavo L. Stukas.
Mišrus choras padainavo: Vai,
upeli — O. Metrikienės, Aš
pasėjau linelį — A. Mikulskio,
Malūnėlis — tautinio šokio me
lodija, Vėjužėlis — A. Vana
gaičio.
Dirigavo I. Manomaitienė,
akomponavo L. Stukas.
Pradedant antrąją dalį, Dalia
Augūnienė paskaitė poezijos
apie dabartinius įvykius Lietu
voje.
Po koncerto buvo vaišės.
Svečių susirinko iš plačios apy
linkės, buvo ir iš Miami, ir iš
kitų vietovių.
Apie choro sukaktį ir jo darbą
koncerto pradžioje kalbėjo vi
suomenininkas
Vincas
Šalčiūnas, kuris iš gana toli atvyk
sta į choro repeticijas ir aktyviai
dalyvauja visuomeniniame gy
venime.
Chore dalyvauja per 20 as
menų. Sėkmės chorui, besi
rengiančiam į tolimą kelionę.
(P-j-)

VIEŠNIŲ KONCERTAS
JUPITER, FL
Balandžio 26, penktadienį, 2
v. popiet Metodistų bažnyčios
salėje Jupiter, FL, visai netoli
nuo Juno Beach, įvyko sėkmin
gas koncertas. Jį surengė tame
rajone gyvenąs muzikas Liudas
Stukas. Tai buvo antras jo su
rengtas koncertas, kurio progra
mą atliko viešnios iš Lietuvos —
pianistė Audronė Kisieliūtė ir
solistė Sigita Trimakaitė.
Patogus popiečio laikas ir
graži salė sutraukė daug publi
kos —buvo svečių net iš Miami.
Abi šios menininkės jau praei
tais metais lankėsi Amerikoje su
koncertais. Sigita Trimakaitė yra
laimėjusi Atėnuose solistės Gal
ias konkursą, plačiai reiškiasi
savo koncertais. Gi pianistė Au
dronė Kisieliūtė yra dukra so
listės ir dainavimo profesorės
Vilniaus konservatorijoje Aldo
nos
Vilčinskaitės-Kisielienės,
kuri šiuo metu irgi lankosi Ame
rikoje ir koncertuoja daugelyje
vietų.
Jos atliko koncertinę progra
mą patraukliai, ypač visus žavėjo

jaunos pianistės Audronės Kisie
liūtės skambinimas.
Koncerto pradžioje buvo pra
nešta, kad bus staigmena. Ta
staigmena ir buvo pačiame kon
certo gale, kai buvo atlikta ką tik
sukurta daina. Jos tekstą parašė
ten gyvenanti poetė Paulina Ba
nienė, kadaise gyvenusi Baltimorėje, M D. Ji ir sukūrė
eilėraštį — “Arfos stygos”. Mu
ziką per naktį parašė muzikaskompozitorius Liudas Stukas.
Viešnios tuoj įsisavino naują
kūrinį ir, dainuodamos iš gaidų,
jį atliko čia pirmą kartą. Publika
labai šiltai sutiko šią naują staig
meną. Pasidžiaugė ir viešnių
koncertu.
Po koncerto buvo kavutė, kuri
tęsėsi iki 5 valandos.
Visi dėkojo Liudui Stukui, ku
ris nesigaili laiko ir surengia to
kius koncertus.
Ši salė yra kur kas geresnė ir
pigesnė, nei tų pačių metodistų
nauja salė Juno Beaęh.Verta ja
pasinaudoti ir kitais kartais. Pa
siekiama labai lengvai. (A.P.)

te

LIETUVOS ATSIMINIMAMS” 50 METŲ

Sulaukti auksinio jubiliejaus
lietuviškų radijo laidų tarnyboje
tai yra kažkas nepaprasto, beveik
neįtikėtinas dalykas. Tačiau lai
kas yra teisus: šiemet tikrai Lie
tuvos Atsiminimams sukanka
pusė šimto metų. Tai reiškia,
kad jau daugiau kaip 2500 kartų
tebesklinda lietuviškas žodis,
muzika ir daina radijo bangomis
į mūsų namus. Tas lietuviškas
žodis, lyg Vinco Kudirkos var
pas, be jokios atvangos per išti
sus 50 metų, skelbė Lietuvos
okupantų piktadarybes ir skatino
mus besąlyginei kovai už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę.
Per tuos 50 metų Lietuvos At
siminimų radijas atliko mūsų gy
venime didžiai svarbų vaidmenį.
Jis kalbėjo mums visiems rūpi
mais klausimais, nežiūrėdamas
nei partinių, nei ideloginių skir
tumų. Jis jungė ankstesnius ir
naujuosius ateivius, jaunimą ir
senimą į vieną nedalomą visuo
menę, vadovaudamasis tik tauti
nio išlikimo ir Lietuvos laisvės
atstatymo principu. Tokio prin
cipo kilnumas įprasmino ne tik
šių laidų misiją, bet drauge su
teikė ir nuolatinės stiprybės jau
smą tolimesniam tautiniam dar
bui ir ateities veiklai. Savo gyvu
žodžiu Jokūbas Stukas kas sa
vaitę beldėsi į mūsų namus, į
mūsų protą, o lietuviška daina
jis jaudino ne vieną širdį. Lietu
viškas žodis stiprino mūsų są
monę, o daina ir muzika gaivino
mūsų jausmus.
Jeigu 1941 metais klausytojai
gal ir buvo abejingi tada dar ne
prityrusio berniuko Jokūbo ta
lentams, tai po metų kitų jie įsi
tikino, kad jo užkurtas kultūros
žiburėlis vis augo ir augo ir paga
liau pradėjo tviskėti lietuviškos
šviesos stulpu. Tas stulpas ne tik
;švjetė, bet
šildė, jungdamas
įvairių pažiūrų Amerikos lietu
vius į vieną tikslą — išlikti lietu
viais ir visais būdais siekti pa
vergtai Lietuvai pagalbos ir
laisvės.

Tai įvyko todėl, kad Jokūbas
Stukas gerai suprato, jog šalia ra
dijo laidų, augančiam jaunimui
reikia suteikti progą dainuoti
sava kalba ir skleisti kultūrą sa
vais tautiniais šokiais. Taip atsi
rado “Rūtos” dainų ir šokių an
samblis. Pradžioje jis vadinosi
“Lietuvos Garsai , ir Jokūbas
jam net pats vadovavo, nes buvo
pramokęs vargonuoti. Vėliau an
samblį mokė ir dirigavo pasižy
mėjęs muzikai: Algirdas Kačanauskas, Juozas Stankūnas ir
Liudas Stukas.
Sunku būtų surasti žmogų,
kuris nemėgtų dainos. Dainuoja
vargdieniai, dainuoja ir turtuo
liai. Jei kas nedainuoja, tai nors
ir be žodžių vis vien pats sau
niūniuoja. O beklausydamas
savo pamėgtų dainų per radiją,
klausytojas pajunta lyg savo vai

kystės ir gimtųjų namų šilumą.
Ir todėl būtų sunkoka surasti lie
tuvių šeimą, kuri nesiklausytų
Lietuvos Atsiminimų” laidų.

Stukas praeityje yra turėjęs
nemažai talkininkų. Tuoj po
karo, atvykus didelei naujakurių
bangai, į radijo talką įsijungė
buvęs Kauno radijofono darbuo
tojas Alfonsas Petrutis, vėliau
dirbęs Amerikos Balso lietuvių
skyriaus viršininku. Atėjo ir ak
torius Vitalis Žukauskas kaip
Dėdė Anupras” su savo gi
minėm; Kazys Vasiliauskas, Jo
nas Valaitis, Algirdas Kačanauskas ir Emilija Čekienė. Bene il
giausiai Lietuvos Atsiminimams
talkino dailiojo žodžio meni
ninkė Irena Veblaitienė.Taip pat
dažnai padėdavo ir vedėjo
žmona Loreta Stukienė, žymi
Newjersey visuomenininke. Jų
nei darganos, nei šaltis, nei karš
tas oras neatbaidė, tiesiog mi
nutės tikslumu, prisistatyti į ra
dijo stotį, nes ten pasivėlavimų
būti negali.
Stukas, nors ir turėjo talkinin
kų, tačiau didžiausią programų
paruošimo darbą atliko ir atlieka
pats vienas. Reikia nuolat stebėti
pasaulio įvykius, surinkti žinias,
ir pritaikyti muzikos įrašus ati
tinkamom šventėm atžymėti.
Turbūt vienas iš sunkiausių
uždavinių — tai surasti “išmin
tingai raštingų" žmonių įvairių
progų programom. Be to, “Lie
tuvos Atsiminimų” direktorius
šiuo metu dar paruošia ir savai
tinę vienos valandos anglų kalba
duodamą programą, taip pat gir
dimą per Seton Hali universiteto
stotį. Čia jam pastoviai ir gana
profesionaliai talkina pranešėjas
Jonas Patrick.
Lietuvai atkūrus savo neprik
lausomybę, žinių gausa iš
tėvynės pasipylė visu srautu. Čia
atsirado puiki proga, ypač anglų
kalba, dar kartą parodyti Krem-

liaus
nusikaltimus
mūsų
tėvynėje. Šį darbą Stukas rūpe
stingai ir kruopščiai atlieka.
Keičiantis laikui, keičiasi ir
skonis, o kartais net ir kriterijai.
Reikia skaitytis ir su įvairiom
nuomonėm bei naujovėm, nes
kartais reikia eiti su laiko dvasia.
Klausytojai dažnai skambina,
rašo, pareikšdami savo norus.
Tie norai dažnai ir atsispindi pro
gramų turinyje. Jas ruošiant ten
ka ieškoti taip vadinamo aukso
vidurio.

Per ištisus 50 metų “Lietuvos
Atsiminimai” stovėjo lietuviškų
reikalų sargyboje. Jų direktorius
nuolat kėlė ir kelia balsą bei rea
guoja į okupanto kruvinus išpuo
lius Lietuvoje. Išbuvęs pusę
šimto metų lietuviško žodžio ir
kultūros tarnyboje; jis yra nusi
pelnęs mūsų pagarbos ir konk
rečios talkos. Šių eilučių autoriui
jis ne kartą yra pasiskundęs, jog
jau pradedąs jausti nuovargį. Tai
yra žmogiška ir suprantama, tuo
labiau jam dabar yra reikalinga
mūsų parama ir jo darbo įvertini
mas. Todėl reikia manyti, kad
mūsų visuomenė parodys savo
pritarimą ir pagarbą jam, per
penkis dešimtmečius nepa
gailėjusiam nei darbo, nei pini
go, nei laiko, kad gyvas žodis gai
vintų tautiečių širdis ir tarp New
Yorko dangoraižių, ir tarp žalių
jų New Jersey bei Connecticut
laukų.

Šio auksinio jubiliejaus proga
su pasididžiavimu verta pastebė
ti, kad Jokūbas Stukas, būdamas
vos 17-kos metų, su entuziazmu
pradėjęs radijo tarnybos darbą
lietuvių kalba, dirbo jį ir ištesėjo
per 50 metų iki pat šios dienos!
Tai darbas, kuriam sunku surasti
panašų pavyzdį Amerikos lietu
vių istorijoje.
Julius Veblaitis

NEW YORKE
Romas Kezys Laisvės Žiburio
sukaktuvinio koncerto metu,
pradėdamas antrąją koncerto
dalį, kalbėjo apie pačią sukaktį,
darbą, rėmėjus. Prisiminė keturius pačius svarbiausius jo darbo
rėmėjus: Eugeniją Kezienę,
savo mamą, Marytę Salinskienę,
Genovaitę ir Antaną Diržius.
Pirmosiom dviem prisegta gė
lytė. Koncerte dėl sveikatos ne
galėjo atsilankyti Diržiai. Jiem
gėlės įteiktos atskirai. Taip pat
padėkojo ir kitiems uoliesiems
talkininkams, kurių buvo daug.
Jiems padėkojo už darbą ir
pažadėjo ir toliau ištikimai
rūpintis Laisvės Žiburio radijo
programa. Šią padėką jis tran
sliavo ir balandžio 28 programo
je. Dar pridėdamas, kad dėkoja
Darbininko laikraščiui už talką.

Pranešė, kad atsisveikinimo su
Čiurlioniu pietuose dalyvavo
140 asmenų.
Dr. Ingrida Korsakaitė ba
landžio 25 iš Vilniaus atskrido į
New Yorką, čia pas gimines pra
leido naktį ir balandžio 26 išskri
do į Chicagą, kur ją pakvietė Li
tuanistinių
studijų centras.
Birželio gale grįžta į New Yorką.
Ji yra meno istorikė, parašiusi
jau bent kelelą veikalų ir daug
straipsnių apie Lietuvių dailę.
Dabar Lietuvoje esą meno ty
rinėtojai rengia kolektyvinį vei
kalą apie lietuvius dailininkus
išeivijoje. Dr. Ingrida Korsa
kaitė rašo apie lietuvius grafikus.
Ir Chicagoje, ir New Yorke, ir
kituose miestuose jį rinks šios
srities medžiagą.

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga lietuvių delegacija pas N’ew Yorko miesto
burmistrą su išleistomis proklamacijomis. Iš k. Petras Ąžuolas, Aušros Vartų parapijos
klebonas kun. Eugenijus Savickis, Maspetho Lietuvos Vyčių 110 kuopos pirmininkas
Bruno Butkūnas, NY miesto burmistras David N. Dinkins, Alfonsas Marcelynas, miesto
valdybos narys Walter Ward. Nuotr. Joan Vitale Strong

Prof. dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos Atsiminimų radijo progra
mos vedėjas. Si jo vadovaujama radijo programa mini 50
metų sukaktį.

ORGANIZUOJAMA AKCIJOS GRUPĖ
Daiva Kezienė Laisvės Žibu
rio programoje balandžio 28 pri
minė, kaip Jaunimo Sąjunga or
ganizavo demonstracijas prie So
vietų ambasados prie Jungtinių
Tautų. Tai buvo balandžio 25,
ketvirtadienį. Tuoj buvo reaguo
ta į sovietų smurtą prieš Lietuvą,
prieš naujų pastatų Lietuvoje
užėmimą, turto naikinimą. To
kia staigi reakcija pasiekia savo
tikslą, nes visi atkreipia dėmesį.
Kai rengiama demonstracijos po
kelių savaičių, jos jau nebeturi
tokios didelės įtakos ir svarbos.
Todėl ir svarbu suorganizuoti
akcijos grupę, kuri bet kuriuo
laiku pasikeltų demonstruoti
prieš Sovietų agresiją. Reikia
turėti paruoštus plakatus ir
vėliavas vienoje vietoje, reikia
susiorganizuoti, kad būtų lengva
tuoj sušaukti žmones demonst
racijom.

Tautinių drabužių parodoje,
kuri bus Barron meno centre,
VVoodbridge, NJ, nuo gegužės
15 iki birželio 23, bus ir du lietu
viški kostiumai, vienas aukštai
tiškas, austas Tamošaitienės, ki
tas zanavykiškas, austas Mildos
Kvedarienės. Parodoje bus dali
nami ir Anastazijos Tamošai
tienės lankstinukai apie lietuvių
liaudies meną.

Visi, kas gali tokioje akcijos
grupėj dalyvauti, prašom regist
ruotis pas R. Kezį arba jo kelio
nių biure, telefonai: namų (718)
229 - 9134; kelionių biuro — Vy
tis — 718 769 - 3300.
Pati idėja tikrai labai svarbi.
Sveikiname Jaunimo Sąjungą,
kuri pirmoji ėmėsi iniciatyvos
sušaukti žmones demonstraci
jom. Sveikiname ir šios akcijos
grupės organizatorius.

Aušros Vartų parapijos meti
niai pavasario pietūs įvyks
gegužės
19,
sekmadienį,
gegužės 19, po 11 vai. sumos.
Pelnas skiriamas parapijos re
montam. Karšti pietūs, atidaras
baras bei gausi loterija. Auka
$25. Klebonas kun. Eugenijus
Savickis ir parapijos taryba
kviečia New Yorko visuomene
dalyvauti.
Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai Introduction to Modern
Lithuanian išleistas nauja laida
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėti' tekstų 4 kasetės, —
kaina $40. Persiuntimui pride
dama $3.00.
\elauk. kol at siųs paraginimų
susimokėti prenumeratų. Pats
tai atlik laiku ir dar pridėk auka
lietuviškai spaudai palaikyti.

KONCERTAS SOVIETŲ SMURTO
AUKOMS PAREMTI
UBA-BATUNo
iniciatyva,
penktadienį, gegužės 10, St. Peter’s bažnyčioje, Manhattane,
rengiamas nepaprastas koncer
tas, kurio programą be honoraro
atliks septyni patys geriausi Juilliardo muzikos mokyklos abitu
rientai, Koncertu pagerbiami
sausio 13 Vilniuje ir sausio 20
Rygoje žuvusieji ir paremiamos
jų šeimos.
Šio koncerto sumanymą iškėlė
vasario pradžioje du estai —Juilliard mokyklos studentai Indrek
I.aul ir batunietis dr. Heino Ainso, kurios iniciatyva sudarytas
specialus pabaltiečių komitetas.
Tame komitete lietuviams atsto
vauja New Yorko Jaunimo sąjun
ga.
St. Peter’s bažnyčia yra žino
ma ir garsi, nes joje nuolat vyksta
įvairūs koncertai. Ji yra Manhat
tane, prie Citicorp Centro. 619
I>exington Avenue (įėjimas iš
East 54 Street).
Plakatus ir programinius lape
lius šiam koncertui apipavidali
no ir nupiešė latvis dailininkas

t’gis Nigals.
Koncerto programoje bus
atliekami pasaulinių kompozito
rių: P. Čaikovskio, Strauso, Su
mano, Suk, P. Vasks, E. Tubin
ir U. Naissoo, taip pat ir lietuvių,
latvių bei estų kūriniai. Kai kurie
iš jų bus atliekami pirmą kartą
New Yorke.
Koncerto programą atliks:
Dmitri Berlinsky (smuikas). Aki
Fujita (pianinas), Sharon Kam
(klarnetas), Indrek Leul (piani
nas), Brent Poe MacCabe (gita
ra), Roman Mekinulov (čelo) ir
solistas tenoras Endrik \Vottrich.
Koncerto pradžia — 7:30 vai.
vak. įėjimo auka — $20.00. Pel
nas skiriamas Vilniuje žuvusių
lietuvių ir Rygoje žuvusių latvių
šeimoms paremti.
Rengėjai tikisi, kad šis koncer
tas sutrauks ne tik gausų būrį pa
baltiečių, bet ir kitų tautybių
muzikos mylėtojų, kartu nori
nčių paremti sovietų brutalumo
aukas.
(kkm)

— Solistė Gražina Apanavičiūtė balandžio 14 giedojo Laiš
kai Lietuviams metinės šventės
mišiose Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
G. Apanavičiūtė gegužės 5 kon
certuos Chicagos Jaunimo Cen
tre.
— Tėv. dr. Leonardas Andriekus, OFM, Vilniuje leidžia
mos eilėraščių knygos honorarą
paaukojo Lietuvos našlaičiams
vaikams, kuriais rūpinasi labda
ros organizacija "SOS Lietuvos
vaikai* . Knygą leidžia leidy kla
“Vaga”.
— Į JAV7 Lietuvių Bendruo
menės XIII tarybą Connecticut
apygardoje bus renkami 4 tary
bos nariai. Kandidatuoja: Stefa
Alšėnaitė-Urban, Linas Balsys,
Zina V7. Dresliūtė, Alfonsas Dzikas, Vitas Raškevičius, Vaiva R.
Vebraitė-Gustienė, Algutė Virbickaitė, Eugenijus Ziūrys.
— Du lietuvių žvejybos laivai
“Sūduva” ir “Okainiai” atviroje
jūroje netoli Argentinos iš
gelbėjo 32 Pietų Korėjos žvejus.
—
Kardinolas Vincentas
Sladkevičius, Lietuvos vyskupų
konferencijos pirmininkas, daly
vavo Romoje kardinolų kolegijos
narių neeiliniame visuotiniame
suvažiavime, taip pat viso pasau
lio vyskupų konferencijų pirmi
ninkų susirinkime. Lietuvos kar
dinolą kelionėje ir dviejų sa
vaičių viešnagėje lydėjo vysku
pas V. Micbelevičius.
— Rašytojui Kostui Ostraus
kui už viso gyvenimo kūrybinį
įnašą paskirta JAV7 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
tas yra JAV Lietuvių Bendruo
menė.
— Birutės Pūkelevičiūtės •
knyga vaikams Kalėdų dovana
išleista Lietuvoje. Knygą išleido
100,000 egzempliorių tiražu “Al
kos” leidykla, kuriai vadovauja
Juozas Nekrošius. Knyga buvo
Vaikų Fondo ir J. Janonio popie
riaus fabriko kalėdinė dovana
Lietuvos vaikams.
— Lietuvos Parlamentas esąs
pasiruošęs naujai blokadai, jei
tokia vėl būtų pradėta taikyti.
Yra parengti keli projektai.
— Vaistų, kurie gaunami iš
Sovietų Sąjungos, kainos nuo
kovo 18 vidutiniškai padidėjo
pustrečio karto.

— Prof. K. Antanavičius,
Aukščiausiosios Tarybos deputa
tas, kalbėdamas apie dabartinę
žemės ūkio padėtį Lietuvoje, pa
reiškė, kad žemdirbiai — tai
baudžiauninkai. Pagal jį, kai Lie
tuvos kaimui duodamas valstybi
nis užsakymas, o aprūpinimas
materialiniais resursais “pakibęs
ore" ir supirkimo kainos kontro
liuojamos, subsidijų kaimui ne
duodama, tai tokios tvarkos ki
taip nei baudžiava nepavadinsi.
—Dr. Tomas Remeikis, JAV
LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas, gavo įtakingo
sios National Endosvment for\
Democracy organizacijos prezi
dento Carl Gershman laišką, ku
riame jis dėkoja už Kruvinojo
Sekmadienio nuotraukų albumą
The Gift of Vilnius ir rašo: “Esu
paveiktas šio nepaprastai efekty
vaus albumo. Jis liudija Lietuvos
žmonių tvirtą pasiryžimą išsiko
voti laisvę, kuri negali būti jiems
paneigta“.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

LIETUVIŲ KATALIKŲ
SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos pianus.

Susiv. savo nariams moka dividendus
prašant — gavimui mortgičių.

ir telkia pirmenybes

No<j Įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrų, P. O. Box 32, WWces-Barre,
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės J Susivienijimo

direktorių Jonų A. Vainių, 3 Ctere Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namu
tai. 516 261-3797, ofiso tai. 718 847 - 2686.

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE
II DALIS
Dviejų valandų vaizdajuostė, rodanti Sovietų smurtų
užslopinti Lietuvos nepriklausomybės atstatymų. 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. Čekį su savo adresu
siųsti:

F. KONTAUTAS
747 E. BROADWAY
SO. BOSTON, MA 02127
TEL. 617 - 268 - 5876

Darbininko skaitytojai, at
siuntę prenumeratos mokestį,
prisidėję aukomis už kalendorių,
įvairius patarnavimus -ar šiaip
spaudų parėmę:

B. Garunkštis, iš Rego Park,
NY, atnaujino prenumeratų su
visa šimtine, apmokėdamas dar
ir dvi prenumeratas. Labai ačiū
už ilgametį Darbininko rėmimų.

Kun. dr. V. Pavalkis, iš Milpitas, CA, jau dešimt metų atnau
jina prenumeratų su visa šimti
ne. Padėka už tokį stiprų spau
dos rėmimų.

Virginija Aleksandravičius, iš
Boston, MA, atsilygindama už
prenumeratų, atsiuntė ir aukų 80
dol. Dosniai skaitytojai labai
dėkojame.

Genovaitė ir Kazys Trečio
kai, iš Union, NJ, atnaujino pre
numeratų su šimtine, paskyrė
paramų Darbininkui ir aukų už
kalendorių bei palinkėjo gražios
ateities, Ačiū už viskų.

Jadvyga Skudzinskas iš Dorchester, MA, atnaujino prenu
meratų ir paskyrė 75 dol. Darbi
ninko jubiliejiniams metams.
Dėkojame už paramų.

Edith Pavelites, iš Brooklyn,
NY, jau ketveri metai, kai prie
prenumeratos mokesčio prideda
paramų spaudai. Labai ačiū už
35 dol. aukų.
Anne T. Baronas, iš C oi opia,
NJ, eilė metų atsiunčia aukų
Darbininkui. Padėka už 48 dol.
paramų.

Kun. Stasys Raila, iš Douglaston, N Y, eilę metų remia Dar
bininką. Šiemet su prenumera
tos atnaujinimu atsiuntė 50 dol.
Padėka geradariui.

Kun. P. Jonaitis iš Gloversville, NY, jau daug metų dosniai
remia spaudų. Darbininko admi
nistracija dėkoja už 50 dol. para
mų.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

S. Šakalys iš East Greenwich,
RI, jau ketveri metai, kaip su
prenumeratos mokesčiu atsiun
čia ir paramų Darbininkui. Šie
met atsiuntė 50 dol. Dėkojame
už dosnumų.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG
Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai ir greitai aptarnauja savo klientus
siunčiant

SIUNTINIUS — DOVANAS
su apmokėtu muitu
J TSRS, tams tarpo j Lietuvą, Latvija, Estija, Ukraina Ir kt
?

Anthony Wishner, iš Lakevvood, OH, visada remia Darbi
ninką. Atsiuntė 50 dol. kaip
garbės prenumeratų. Labai ačiū.

Dr. Gunda Žymantienė, iš
New Yorko miesto, šešeri metai
dosniai remia spaudų. Šiemet at
naujino prenumeratų su 50 dol.
auka. Darbininko administracija
dėkoja.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Klijentų patogumui visi mūsų agentai turi didelį pasirinkimą aukštos ko
kybės prekių prieinamomis kainomis.
Turime pardavimui mašinas: “Volga”, “Žiguli”, “Volvo”, “Toyota”.

Kun. W. Valkavičius iš Norwood, MA, atsiuntė 50 dol. —
Darbininko prenumeratų ir aukų
spaudai paremti. Dėkojame už
viskų.
— ®

Dėl Informacijos prašome kreiptis į mūsų pagrindinę kontorą arba j visus
mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

Birutė Malinauskas, iš Woodhaven, NY, septinti metai dos
niai remia Darbininką. Dėkoja
me už šiemetinę 50 dol. aukų.

25 West 45th Street, Room 301 A
New York, N Y 10036
Tel. 212 869 - 0347
BOSTON, MA 02127
BROOKLYN, N. Y. 11222

632 Dorchester Avenue
661 Manhattan Avenue
701 Fllmore Avenue
2242 W. Chicago Avenue
1723 W. Chicago Avenue
6089 State Road
1807 Beineke Road
11415 Jos Campau Avenue
1839 Park Street

BUFFALO, N.Y.14212
CHICAGO, ILL. 60622
CHICAGO, ILL 60622
CLEVELAND, OH, 44134
FORT WAYNE. 1N. 46808
HAMTRAMCK, Ml
HARTFORD, CT. 06106
HERKIMER, N.Y. 13350
INDIANAPOUS, IN. 46227
IRVINGTON, N.J. 07111
LAKEWOOD, N.J. 08701

RR No. 1, Box 765 McKennan Rd.
3216 StJude Drive
1082 Spiri ngfield Avė.
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LOS ANGELES, CA 90046 7706 Santa Monica Blvd.
MIAMI BEACH, FL. 33139
1352 Washington Avė.
MINNEAPOUS, MN. 55418 2422 Central Avė. N.E.
NEWARK, N.J.07106
698 Sanford Avenue
122 F‘”tt Avenue
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PITTSBURGH, PA. 15203
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WATERVUET, N.Y. 12189
WORCESTER, MA. 01607
22 Ca ristad Street
WHEATRIDGE. CO. 80033 4330 Quay Street

BALTIC
TOURS

KAUNAS MEDICAL ACADEMY &
NORTHEASTERN UNIVERSITY
offers its

CONTINUING EDUCATION SEMINAR
IN LITHUANIA FOR PHARMACISTS
15 HOURS CREDIT FOR CONTINUING
PHARMACEUTICAL EDUCATION
JUNE 9 -17
Pharmacists, thelr farhilies, relatives and friends are invited
to participate. There will be sightseeing programa in Kau
nas, Dubininkai anOVįlnįusfarflon-sęTiinarparticipaiĮe.

Tour price — $1,849.00 from Boston & New York.

Seminar Faculty:

o

DEXTER PARK
PHARMACY ®

Dr. Michael Montagne, Professor of
SocialPharmacy, Northeastem Uni
versity, Boston, MA
Dr. Eduardas Tarasevičius, Dean of
Pharmaceutical Faculty, Kaunas Medic
al Academy, Kaunas, Uthuania

For mere Information, please contact:

Wm. AnastasL B. S.

BALTIC TOURS
77 Oak St, Suite 4
Newton, MA 02164

77-01 JAMAICA AVENUE

Tel. (201)363-2251
Tel. (213) 656-1962
Tel. (305) 532-7026
Tel. (612) 788-2545
Tel. (201)373-8783
Tel. (212) 533-2906
Tel. (215)969-1150
Tel. (412) 481-2750
Tel. (716) 544-2151
Tel. (609) 393-9455
Tel. (518) 274-5242

Dr. Bany Bleidt, Professor of Pharmacy
Administration, Xavler University, New
Orleans, LA

Algirdas J. Lukoševičius, R. Ph., Director of Medical Research, Medical Edu
cation Network, New York, NY

Po 30 dol. — Hedwig Kontri
mas, Mission Viejo, CA; Fr. V.
Radvina, Santa Bosą, CA; Mary
Aleksandravičius, Bloomfield,

Tel. (216) 884-1738
Tel. (219) 432-5402
Tel. (313)365-6350
Tel. (203) 232-6600
Tel. (315) 866-3939
Tel. (317) 787-0052
Tel. (201) 374-6446

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

Telephone: 617-965-8080

296-4130

Fax:617-332-7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

Tel. (508) 798-2868
Tel. (303) 422-4330

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS
T5

1991 metų

lt

STOVYKLŲ
KALENDORIUS

Neringa^
WEST BRATTLEBORO, VERMONT

Lietuvių kilmės vaikams anglų kalba

-

šeimų savaitė

-

-

O
NBVYORKE:

86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418

718-441-6401

H
CHICACOJ:

2615 W. 71 st Street, Chicago, IL 60629,

1445 So50th Avė., Cicero, IL60650,

312-737-2110

708-656-2201

9525 So79th Avė., HickoryHilis, IL60457,

05301 11

‘

708-598-1333

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL33706,

DETROITE:

24060W. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034,

813-367-6304

birŽ. 30 - liepos 13 dd.

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

Jaunimui 17-18 m.

1 F

313-350-2350

f
i

t

' WATERBURY:

6CongressAve.,Waterbury,CT06708, 203-756-5223

liepos 28 - rugp. 3 dd.

rugp. 4-11 dd.

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

*-

Continuing Pharmaceutical Education Fee for Seminar
Participants — $150.00

Antanas Bagdonas, iš Bronx,
NY, visada uolus spaudos rėmė
jas, atnaujino prenumeratų, pri
dėdamas 40 dol. aukų. Padėka
už paramų.

Tel. (617)-268-1303
Tel. (718) 389-6747
Tel. (716) 895-0700
Tel. (312) 235-7788
Tel. (312) 666-3985

Brooklyn, NY; Anthony ir Adelė
Grigas, Jamaica, NY; A. Žvinys,
Medford, NY; Mrs. G. Meiliū
nas, New York, NY; A. Griska,
Richmond Hill, NY; R. Nakoneczna, Kew Gardens, NY; A.
M. Trainis, Richmond Hill, NY;
L. Vaitkevičius, Richmond Hill,
NY; W. Dirma, Ridgewood, NY;
J. B. Dičpinigaitis, M D, Woodhaven, NY; J. Matiukas, Woodhaven, N Y; T. Rozevičius,
Woodhaven, NY; R. Jakas, Norristown, PA; A. A. Reventas,
Houston, TX.
Po 25 dol. — Biruta A. Kwetz,
Englewood Cliffš, NJ.
Po 20 dol. — M. Liaukus,
Huntington, CT; Irena Stepona
vičius, Ft, Myers, FL; K. Pau
lauskas, Mansfield, MA; J. Štuopis, Sharon, MA; Evaldas Remėza, Manhasset, NY; A. Janušas, SeaCliff, NY; J. Burdulis,
Shirley, NY.
Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja
Darbininko administracija.

CT; Mrs. A. Kazickas, Greenwich, CT; V. Plečkaitis, New
Haven, CT; Marcelė Žukas,
NewLondon, CT;J. Kazlauskas,
Waterbury, CT; J. Shatas, Waterbury, CT; K. Jurkevičius,
Wethersfield, CT; Alf. Stankai
tis, Wethersfield, CT; Rev. J.
Steponaitis, Westbrook, CT; St.
Žukauskas, Ft. Myers, FL; O.
Dovydaitis, Lake Worth, FL; B.
S. Preikštas, Ormond Beach,
FL; B. Andrašiūnas, Orland Pk.,
IL; J. Keraminas, Rockford, IL;
L. K. Rimkus, Ellicott City,
MD; Irena Čade, Amherst, MA;
Stella Dvisa, Brighton, MA;
Alex Austrą, Braintree, MA; J.
A. Rasys, Cambridge, MA; Ch.
Grubinskas, So. Boston, MA;
Emma Dietrich, Elizabeth, N J;
Aldona Jonynas, Las Vegas, NV;
K. Sipaila, Hillside, N J; A.
Kvietkauskas, Linden, NJ; Dr.
Darius Slavinskas, No. Middletown, NJ; J. Budraitis, Northvale, NJ; A. E. Pristernik, Rockaway, N J; Emilija Daidynas,

— Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol. —

tantine ir Veronika Kazlauskis,
Algirdas ir Gražina Simukoniai,
Apolonija ir Andrius Butai, An
das, Simo Kudirkos New Yorko tanas Mičiulis, Valentinas ir Re
šaulių kuopa, Lietuvos Vyčių 41- gina Meliniai, dr. Donatas
oji kuopa, Maspetho Lietuvių Aleksandravičius, Eugenija Kar
Vyčių 110 kuopa, Lietuvių Reli pus, Genovaitė ir KazysTrečioginė Šalpa ir Lietuvių Informaci kai, Kauno Technologijos Insti
jos Centras, Federalinė Lietu-. I tuto naujai įsisteigęs technologi
vių Kredito Unija Kasa, JAV LB i jų Valdymo Centras, Vilniaus ra
krašto valdybos pirmininkas dr. r dijo direktorius Edvinas Butkus.
Antanas Razma, Lietuvių Mote- ]
rų Klubų Federacija ir New Yor
Iškiliai, su gera prgrama
ko Klubas, Jonas ir Monika Ra
manauskai, Great Neck Garden Laisvės Žiburys paminėjo savo
Center and Nursery, New Yorko . sukaktį. Pasidžiaugė susirinkę į
skautai ir skautės, Lietuvos Ka- ’ vaišes, dalyvavę koncerte, pa
talikių Moterų Kultūros Draugi- ’ linkėję ansambliui laimingos ke
ja, NY tautinių šokių ansamblis lionės.
Lietutis didėjo, bet visų nuo
Tryptinis ir vadovė Jadvyga Ma
taika
buvo pakili, ir Laisvės
tulaitienė, Lietuvių Tautodailės;
Institutas New Yorke, kun. Jo-; Žiburio vedėjas bei direktorius
nas Pakalniškis, kun. Stasys Rai Romas Kezys drąsiai pradėjo
la,
Susivienijimas . Lietuvių naują laikotarpį — naują 25-rių
Amerikoje, New Yorko ir apy metų ciklą.
Sėkmės jam! Taip pat geriausi
linkės ateitininkai, Juozas Stem-..
pužis, Petras Petrutis, Apreiški-, ir nuoširdžiausi linkėjimai Čiur
mo parapijos choras, Nijolė ir. lioniui, kad jis išsilaikytų, nes jis
Petras Baltrulioniai, Gražina tikrai reprezentuoja lietuvių
Tucci ir vaikai, Julius ir Saverina chorinę kultūrą ir pajėgumą.
(p-j-)i
Tiškai, Josephine Gray, Kons

ČIURLIONIO ANSAMBLIS K. ŽIDINIO SCENOJE
(atkelta iš 3 psl.)
spauda, radijas, chorai ir pa
linkėjo Laisvės Žiburiui dar
šviesti ilgus metus. Dėkojo už
triūsą svečiams čiurlioniečiams.
Su ansambliu buvo atvykusi
žurnalistė ir rašytoja Aurelija Balašaitienė iš Clevelando. Ji ne
kartą aprašė ansamblio keliones
ir jo žygius. Ir šia proga ji tarė
žodį.
, Taip pat kalbėjo ir svečias,
Klaipėdos klebonas kun. Ber
nardas Talaišis. Ona Mikuls
kienė prisiminė pirmuosius an
samblio koncertus New Yorke.
Po svetingo priėmimo, vaišių,
ansamblis jau 2 vai. popiet išsku
bėjo Į kelionę, nes kelias tolimas.

Vadovai, administracija
Meno vadovas ir dirigentas
yra Gediminas Purlys, kanklių
orkestro vadovė — Ona Mikul
skienė, chormeisterė Danutė
Liaubienė.
Ansamblio valdybų sudaro:
pirmininkas Vladas Plečkaitis,
vicepirmininkė — Vincenta
Žilionytė-Leger, sekretorė —
Virginija Juodišiūtė-Rubinski,
iždininkė Aušra Barzdukaitė-Babickienė, valdybos narys — Rai
mondas Butkus.
Sceną puošė Paulius Jurkus.
Piešinyje buvo Laisvės Žiburio

ženklas — žibintas, paskui
skaičius 25 ir Įrašas LAISVĖS
ŽIBURYS. Taip pat scenoje
buvo pakabinta ir ilga tautinė
juosta. Gi salėje buvo pakabinti
Ramutės Česnavičienės sukurti
skydai su tautiniais raštais.

Renginio programa
Šio jubiliejaus koncerto proga
su programa išleista ir sveikini
mų knyga. Čia pirmiausia sveiki
nimus bei linkėjimus paskelbė
New Yorko gen. konsulas Anice
tas Simutis, vysk. Paulius Balta
kis, OFM. Įdėtas Laisvės Žibu
rio vedėjo žodis, 9 nuotraukos,
neseniai atvykusio iš anapus
Atlanto Įspūdžiai. Įdėta ir 42
sveikinimai. Tai taip pat rodo,
kad Laisvės Žiburys yra populia
rus ir remiamas.
Laisvės Žiburį sveikino

Laisvės Žiburį šiame leidinyje
sveikino: Marytė R. Antanaitis Shalins, prel. Pranas Bulovas,
kun. Vytautas Palubinskas, LB
NY apygardos valdyba, Lietuviai
pranciškonai New Yorke, Lietu
vių Atletų klubas, Kultūros Židi
nio taryba ir valdyba, dr. Juozas
Gibraltaro valdymę perėmė Ispanija
ir Aleksandra Kazickai, Laisvės
Pasaulio žinių agentūros kovo ir trijų kilometrų ilgio kopų
Žiburio renginių talkininkės, LB
18 paskelbė, kad iš Gibraltaro žemuma, kurios 500 metrų
New Jersey apygardos valdyba, pasitraukė anglų kariuomenės
pločio neutrali juosta skiria Gi
Tautos Fondas, Lietuvių Fondaliniai ir oficialiai Gibraltaro braltarą kaip Anglijos koloniją
saugumą perdavė Ispanijai. An nuo Ispanijos teritorijos. Kalnas
glai Gibraltarą valdė 287 metus.
yra paverstas tvirtove, o šalia
Gibraltaras yra pietų Ispanijo kalno yra ir uostas, ir kita gyven
je. Pati svarbiausia vieta yra 10 vietė.
A. A.
kilometrų ilgio ir 8 kilometrų
Nuo seniausių laikų tvirtovė
VYTAUTUI EIKINUI,
pločio. Rytinis ir šiaurinis šlaitas buvo laikoma nenugalima. Ir
statūs, pietinis ir vakarinis nusi Antrojo pasaulinio karo metu Gi
leidžia prie jūros terasomis. Su braltaro reikšmė buvo didelė.
Bostono kredito unijos “Taupa” vicepirmininkui, stai
žemynu — Pirenėjų pusiasaliu
Kai Italija į karą įstojo ašies val
ga iškeliavus amžinybėn, giliausią užuojautą reiškia
jungia*’ dviejų kilometrų pločio stybių pusėje, tvirtovė buvo dar
me žmonai Danai, dukroms Vilijai ir Audrei, žentui,

GIBRALTARAS IR LIETUVA

broliams Vladui ir Romui bei visoms giminėms.
psgio.

Kultūros Židinyje balandžio 14 pagerbiant šen. A. D’Amato,
susitiko bičiuliai: žurnalistas Petras Palys, kun. Jonas Pakal
niškis ir Romas Kezys, Laisvės Žiburio radijo programos
vedėjas. Nuotr. A. Cesnavičiaus

sustiprinta. Bombarduota 1940 1941, bet žymių nuostolių nepa
daryta.

jeina į NATO sudėtį.
O ką bendro Gibraltaras turi
su Lietuva?

Toje vietoje yra Gibraltaro sąsiauris, jungiąs Atlanto vandeny
ną su Viduržemio jūra. Sąsiauris
yra 14 - 20 kilometrų pločio, 40
kilometrų ilgio. Per jį praplaukia
keli tūkstančiai laivų per metus.

Per Gibraltaro sąsiaurį keliau
ja tūkstančiai paukščių į Afriką
ir tuo keliu grįžta atgal. Jiems
kitur perskristi Viduržemio jūrą
per sunku, todėl jie ir skrenda
per sąsiaurį.

Gibraltaras nuo seniausių lai
kų vaidino didelį vaidmenį. 500
- 200 metų prieš Kristų jį kontro
liavo Kartagena"~lr kitoms tau
toms neleido naudotis. Romos
klestėjimo laikais buvo prieina
mas visiems, VIII-XV amžiais
kontroliavo arabai, XV-XVIII
amžiais ispanai, nuo 1704 metų
— anglai.
į

Šiuo keliu per Gibraltaro są
siaurį keliauja ir Lietuvos gan
drai. Prof. Ivanauskas savo vei
kale “Lietuvos paukščiai" rašo,
kad šiuo keliu skrenda tik Že
maitijos gandrai, o Aukštaitijos
ir Vilniaus krašto gandrai skren
da per Turkiją, Palestiną, Egip
tu-

Dabar, dalyvaujant abiejų
kraštų atstovams, Britanijos
trečiasis batalionas nuleido ka
rališką vėliavą ir tuo baigė apsau
gos tarnybą, pradėtą prieš 287
metus. Dabar Ispanija atsakinga
už saugumą Gibraltaro, kuris

Tuo keliu jie ir grįžta į savo
tėviškes, į savo lizdus, iš kur
išskrido. Ir kas juos veda, ir kaip
jie suranda savo kelius. Taip ir
Žemaitijos gandrai surado Gi
braltarą ir jį įrašė į mūsų gamtos
istoriją.

Bostono sporto klubo Grandis vadovui'"*

KASOS direktoriai ir štabas

VYTAUTUI EIKINUI
mirus, jo žmonai Danai, dukterims ir visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

A. A.
VACLOVUI KARMAZINUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame: seseriai Mil
dai, broliams Edvardui, Stasiui ir Leonui bei jų šei
moms.

Elena ir Petras Jurkynai
Matilda ir Petras Vasiliauskai
Sofija ir Stasys Vaškiai
Melanija ir Albinas Verbylai

A. A.
MARIJA BUTKYTĖ - KAREČKIENĖ

Lietuvių Atletų Klubas Netc Yorke

VYTAUTUI EIKINUI
netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame ma
mytei Onutei Eikinienei, žmonai Danutei, dukroms Vi
lijai ir Audronei, broliams Vladui ir Romui.

Vytautas, Edmundas
Vaičiuliai

Brangiai motinai ir senelei

JANINAI ŠVIEDRIENEI
Kolumbijoje mirus, sūny dr. Romualdą Šviedrj ir jo

mirė 1991 balandžio 11 Jamaica ligoninėje, Richmond
Hill, NY. Palaidota balandžio 15 Dangaus Vartų ka
pinėse Putnam, Conn., šalia vyro Kazimiero ir dukros
Vilmos Prekerienės.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Pakalniškiui už
ligonių sakramento suteikimę; kun. Stasiui Railai už
rožančiaus sukalbėjimą šermeninėje; Tėv. Antanui
Prakapui, OFM, už atsisveikinimo kalbą, vysk. Pauliui
Baltakiui, OFM, už atsilankym? šermeninėje.
Dėkojame aukojusiems mišias Apreiškimo para
pijos bažnyčioje: klebonui kun. Vytautui Palubinskui
ir kun. St Railai, kuris taip pat pasakė ir pamokslą.

Dėkojame Putnamo vienuolėms seselėms už
gražų giedojimą kapinėse, kun. dr. Valdemarui Cukurul už apeigas kapinėse.
Dėkojame visiems, kurie velionę slaugė, lankė ją
ligos metu, apsilankė šermeninėje, pareiškė užuojau
tą žodžiu, laiškais, per spaudą.
Dėkojame Marytei Šallnskienei-Shalins už gražų
Ir rūpestingą patarnavimą.
Visiems, visiems dar kartą ačiū!

Anūkai: Paulius ir Vytenis
Brolis Vaclovas Butkys ir kiti giminės

šeimą nuoširdžiai užjaučia

Irena ir Jonas

Vilgaliai

MARIJAI BUTKYTEI - KAREČKIENEI
mirus, jos broliui Vaclovui Butkiui, velionės anūkams
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Bronė Lukoševičienė
Lilė ir Vytautas Milukai

A. A.
ALEKSANDRUI GRYBAUSKUI
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo se
seriai Vandai Urbonienei, svainiui Antanui Urbonui ir
kitiems artimiesiems.

Antanina Reivitienė
Paulius Jurkus

AUSTRALIJOJE MIRĖ
PRANAS PUSDEŠRIS
Pietinėje Australijoje, Daw
Pk., Repatriation ligoninėje
kovo 9 mirė Pranas Pusdešris,
sulaukęs 73 m. amžiaus.
Velionis buvo gimęs ūkininkų
šeimoje, Valakbūdžio parapijo
je, Šakių apskrity. Mokėsi
“Žiburio gimnazijoje Šakiuose,
Vilkaviškio ir Eichstatto kunigų
seminarijose. Vokietijoje dar gy 
veno Rebdorfe ir Tūbingene.
1949 m. pakeliui į Australiją
Aversos bažnyčioje, Italijoje,
Pranas susituokė su Saulene Ši
lingaite.
Vakarinėje Australijoje Pranas
i atliko darbo sutartį ir 1950 abu
Į su žmona persikėlė gyventi AdeI laidėn, kur jau buvo apsistojuI sios artimųjų giminių šeimos.
I Dirbdamas konduktorium mie| sto tramvajuose, o vėliau autoĮ buso vairuotoju, žmonai dirbant
I sausainių fabrike, gražiai įsikūrė
I nuosavame name EdwardstowI ne.
Nuo pat pirmųjų dienų Ade| laidėje Pranas aktyviai įsijungė į
kultūrinę lietuvių veiklą, skaityi damas paskaitas ir savo eilėraš
čius įvairiuose minėjimuose, da
lyvaudamas tada dar plačioje
ateitininkų veikloje, piešdamas
renginių plakatus, programas
bei scenos dekoracijas.
Steigiamajame
Australijos
Lietuvių Katalikų Federacijos su
važiavime Melboume 1954 m.
Prano įtaka nulėmė savaitraščio
Tėviškės Aidų gimimą. Šiame sa
vaitraštyje Pranas pareigingai
bendradarbiavo visą laiką. Eilę
metų buvo literatūros skyriaus
“Verpetai" redaktorius.
Pradėjus organizuoti lietuvių
parapiją Adelaidėje, Pranas aš
tria plunksna gynė lietuviškos
parapijos reikalingumą. Abu su
žmona uoliai įsijungė į Šv. Kazi-

miero lietuvių parapijos įvairius
darbus. Pranas daugelį metų yra
buvęs parapijos tary boję ir reda
gavo parapijos biuletenį Šventa
dienio Balsas.
Pranas buvo redaktoriumi pa
rapijos leidinio Uetuvių Katali
kų Centras ir nariu redakcinėje
komisijoje, leidžiant kapitalinį
Australijos Lietuvių Metraštį,
II-jį tomą.
Ateitininkuose jis reiškėsi lite
ratūros ir dainos vakarų organi
zavimu. Jaunųjų ateitininkų ka
smet ruošiamuose talentų vaka
ruose, Adelaidės Lietuvių katali
kių moterų dr-jos kasmetiniuose
“Šiupiniuose
l>ei mokyklos
mokslo metų užbaigimo rengi
niuose suvaidintų Prano parašy
tų scenos vienaveiksmių susi
darė per 40. O kas suskaičiuos,
kiek jo suruošta lietuviško radijo
valandų įvairiomis progomis?

Patys stambieji Prano litera
tūriniai kūriniai yra triveiksmės
dramos: Šviesa nuo kalno. Ne
žemės horizontai ir Vardan Die
vo. Dramos buvo sėkmingai su
vaidintos Adelaidės lietuvių tea
tro Vaidila . su gastrolėmis
aplanky tos ir kitos kolonijos.
Velionio eilėraščiai
buvo
spausdinami įvairiuose žurna
luose, laikraščiuose bei poezijos
antologijose: Terra Australis ir
Tretieji vainikai.
Visoje jo kūryboje atsispindi
religiniai motyvai. Įvertinant jo
nuveiktus darbus, 1990 m. Šv.
Tėvas jam suteikiė “Pro Ecclesia
et Pontifice ordiną
Su Velioniu atsisveikinimas
įvyko kovo II Šv. Kazimiero
bažnyčioje, Adelaidėje. Po ge
dulingų mišių kovo 12 palaidotas
Centennial Park kapinėse.
J.N. P.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto » WCAV-FM banga
98.0. Vedėja* Petras Vličinls. 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Teist.
508 586 - 7209.

DARBININKAS

Kultūros Židinyje šį savaitgalį: gegužės 4, šeštadienį, 10
v. r. Tautos Fondo suvažiavimas;
1 v. popiet — N. Y. Lietuvių Gy
dytojų draugijos susirinkimas..
Tautos Fondo visuotinis narių
susirinkimas yra numatytas,
1991 gegužės mėn. 4 d., šešta
dienį, Kultūros Židinyje, Brooklyn, N.Y.
Solistės Gražinos Apanavičiūtės koncertą New Yorke
rengia Kultūros Židinio admini
stracija. Koncertas bus gegužės
19 Kultūros Židinyje.
Patiksliname. Praeitame nu
meryje, rašant apie Rasos Miklienės sukaktį, įsivėlė netikslu
mų. Jos aukaktuvinės vaišės
buvo ne Great Necke, bet pas
sūnųWantagh, L.I. Svečių buvo
ne 60, bet 20. Už netikslumus
redakcija atsiprašo.

New Yorko žinių dar yra 5 pu
slapyje.

BATUN rengia tarptautinių
menininkų iš Juilliard School
koncertą Pabaltijo valstybių
laisvės ir nepriklausomybės rei
kalams paremti. Koncertas įvyks
gegužės 10, penktadienį, 7:30
vai. St. Peter’s Church — Citicorp Center, 619 Lexington
Avė. (prie E. 54th Street). Pro
gramą atliks smuikininkas Dmitri Berlinsky, piano — Aki Fujita, Indrek Laul, klarnetas —
Sharon Kam, gitara — Brant Poe
McCabe, čelistas Roman Mekinulov ir tenoras Endrick Wottrich. Bilietai $20, aukojant BATUNui.
Jauna moteris ieško darbo.
Skambinti tel. 213 876 - 4432.

DALYVAUKIME VISI TARYBOS
RINKIMUOSE
New Yorko valstijos LB na
riams svarbu aktyviai dalyvauti
Tarybos rinkimuose, idant jų iš
rinktieji asmenys turėtų pasi
tikėjimą ir mandatą atstovauti
savo apygardai. Rinkimai įvyks
š.m. gegužės 4, 5, 11 ir 12 dieno
mis

Manhattan - Bronx apylinkėj:
Aušros Vartų parapijos salėje,
570 Broome St., New York, NY
10013, gegužės 5 ir 12 d., nuo
12 iki 2 vai. popiet.
Queens
apylinkėj
(bu v.
Queens, Woodhaven ir Maspeth
apylinkės): Vitas Travel Service
įstaigoj, 94 - 10 Jamaica Avė.,
Čia pakartojame New Yorko
Woodhaven, NY, 11421, gegu
valstijos rinkimo vietas ir laiką.
žės 4 ir 11d. rrno 1*0 iki 2 vai.
Pakartejaine su kai kuriais pakeipopiet; gegužės 5 ir 12 d. — nuo
timaiš?
12 iki 1 vai. popiet.
Buffalo apylinkėj: pirm. Mil
Apreiškimo parapijos salėje:
dos Neuman rezidencijoje, 18
gegužės 12 d. nuo 12 v. iki 1 vai.
Cherryvvood Dr., Williamsville,
Maspetho parapijos salėje
N Y 14221.
gegužės 12 d. nuo 9:30 v. iki 1
Brooklyno apylinkėje: Apreiš vai..
kimo parapijos salėje gegužės 5
Rochester apylinkėj: Šv. Jur
rinkimų nebus, nes tą dieną bus
gio parapijos salėje, 545 Hudson
iškilmingos pamaldos Brooklyno
Avė., Rochester, NY, gegužės 5
katedroje. Rinkimai bus tik
ir 12d., nuo 12 iki 2 vai. popiet.
gegužės 12, sekmadienį, nuo 10
iki 3 v. popiet.
Norintieji balsą gauti paštu,
skambinti tel. 718 827 - 2629.
Bushwick apylinkėj: Darbi Balsus paštu siųsti šiuo adresu:
ninko administracijoj, 341 High- K. Norvilą, 19 Chestnut St.,
land Blvd., Brooklyn, NY 11207, Brooklyn, NY, 11208.
visas paminėtas balsavimo die
nas nuo 12 iki 2 vai. popiet.
Dr. Konstancijos PaprockaiGreat Neck apylinkėj: pirm.
tės-Šimaitienės knyga Moteris su
Vytauto Žuko rezidencijoj, 19 baltu chalatu jau platinama Dar
Willow Lane, Great Neck, NY,
bininko spaudos kioske. Jos kai
gegužės 5 ir 12 d., nuo 1 iki 4 na 20 dol., persiuntimui pridėti
vai. popiet.
2 dol.

PASIKEITIMAI MININT

Darbininko
redakcijos FAX
718 827 - 2964

LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
RADIJO 50 M. SUKAKTĮ

“ŽAIBAS” NR. 6 - MAISTO
PRODUKTAI bus pristatyti
Jūsų nurodytu adresu bet kur
Lietuvoje: 10 sv. miltų, 10 sv.
cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. dėžė
persikų, 4 sv. valg. druskos,
dėžė ananasų, 2 dėž. džiovintų
slyvų, 2 dėž. razinų, 64 oz. alie
jaus, 1 dėž. įvairių arbatų, 39 oz.
pupelių kavos, 12 oz. kakavos.
Pilna kaina $100.00. Kreiptis:
“ŽAIBAS”, 9525 South 79th
Avė., Hickory Hills, IL 60457.
Telef. 708 430-8090.
-

“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.

“ŽAIBAS” NR. 9 - GERBER
BABY FOOD, 10 dėžių — po
12 stiklainių kiekvienoje: persi
kai, bananai, žalios pupelės, žir
niai, morkos, veršiena, jautiena,
kiauliena, kumpis, kalakutas.
Pilna kaina $150.00. “ŽAIBAS”,
9525 So. 79th Avė., Hickory
Hills, IL 60457. Telef. 708 430
- 8090.
“ŽAIBAS” NR. 10-NAUJAS
KOMPLEKTAS. 2 dėž. po 0,5
kg kapoto kumpio konservuose,
2 dėž. po 0,5 kg mėgėjų kumpio
konservuose, 2 kg. file plėve
lėje, 1,5 kg lietuviško ski
landžio, 1,5 kg “Servilatos” deš
ros, 1 kg “Žalgirio” dešros, 2
kg “Sodžiaus” dešros.
New Yorko Lietuvių gydytojų
sąjungos
susirinkimas
bus
gegužės 4, šeštadienį, 1 vai. po
piet. Kultūros Židinio posėdžių
menėje. Šios apylinkės gydytojai
ir dantų gydytojai kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

Art Club teatras, kuris veikia
Aušros Vartų parapijos salėje,
stato seniausią komediją — grai
kų Aristofano veikalą Lysistrata.
Stato moderniame stiliuje pagal
Bertold BYėcbt. Vėlkate pasisa
koma už moterų teises ir prieš
karus. Vaidinime yra daug juo
ko.
Spektakliai vyksta iki
gegužės 17. Pradžia 8 v.v.
Įėjimo auka 10 dol. Informacijos
ir bilietų rezervacijos reikalais
skambinti 718 768 - 0925.

Išnuomojamas studįo aparta
mentas vienam ar dviem asme
nims. Arti traukinys ir krau
tuvės. Skambinti 718 - 235 3961.
Moteris ieško darbo. Gali
prižiūrėti vyresnio amžiaus
žmonės bei jų naihus. Kreiptis:
Laima Giedraitytė, 19Tim Clark
Čir., P. O. Box 513, Simsbury,
CT 06070.

Romas Kezys ir Daiva Kezienė Kultūros Židinio scenoje, jų
radijo programai — “Laisvės Žiburys” minint 25 metų su
kaktį. Nuotr. V. Maželio
Antanas Sabalis buvo išvykęs
dešimties dienų kelionei į Euro
pą. Lankėsi Mūnchene, iš ten
traukiniu nuvyko į Romą, kur
praleido keletą dienų. Grįžo vėl
į Mūncheną, iš kur lėktuvu
gegužės 25 grįžo į New Yorką.

Romas Pūkštys vėl vyksta į
Lietuvą gegužės gale. PERVE
DAMI doleriai, PALIKIMAI
jūsų giminėms ir draugams. Per
veža dokumentus ir vaistus
mažais kiekiais. Atsiskaityti iki
gegužės 21 d. TRANSPAK, 2638
W. 69th St., Chicago, IL 60629,
tel. 312 436 - 7772.
VISI SIUNTINIAI Į LIETU
VĄ siunčiami su PRISTATYMU
Į NAMUS papigintomis kaino
mis. Drabužiai, maistas, vaistai
— KIEKIAI NERIBOJAMI,
MUITO NĖRA. Savo daiktus
siųskite mums paštu arba UPS.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.,
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
- 7772.

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

Kun. Kazimieras Pugevičius
jau kuris laikas kalba per Laisvės
Žiburio radiją, pradėdamas pro
gramą religine mintimi — va
landėle. Praeitą sekmadienį
kalbėjo apie artimo meilę. Kalba
trumpai, kondensuotai. Jo kalbą
palydi religinė giesmė. Anksčiau
ilgą laiką kalbėjo kun. St. Raila.

Laiks, Latvių laikraštis, kuris
eina Brooklyne, turi savo spec
ialų korespondentą Vilniuje. Tas
korespondentas yra Valdis Martinsons. Balandžio 27 numeryje
jis rašo apie paskutines nuotaikas
Vilniuje. Laikraštis išeina du
kartus per savaitę, 8 puslapių,
formatas kaip Darbininkas, me
tinė prenumerata — 65 dol.
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.
Lietuviška spauda yra pats
svarbiausias ginklas kovoje
dėl Lietuvos laisvės. Paremk
įa auka!

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

UBĄ - BATUN
rengiamas

KONCERTAS
Sausio 13 Vilniuje ir Sausio 20 Rygoje
žuvusiųjų šeimoms paremti

PENKTADIENĮ, GEGUŽĖS 10 D., 7:30
VAL. VAK.
ST. PETER’S CHURCH - CITICORP CENTER
619 LEXINGTON AVENUE
(įėjimas Ii Ea«t 54tti St.)

Programoje pasaulinių kompozitorių, taip pat
lietuvių, latvių Ir estų muzikos kūriniai.

Programą atlieka garsiosios Juilliard muzikos mokyk
los abiturientai: DMITRIBERUNSKY (smuikas), AKI FUJITA
(pianinas), SHARON KAM (klarnetas), INDREK LAUL (piani
nas), BRENT POE McCABE (gitara), ROMAN MEKINULOV
(čelo) ir tenoras ENDRIK WOTTRICH.

KONCELEBRACINES MIŠIAS
nB

-»\.

gegužės 5, sekmadienį, 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.

BE BELGRADO IR MASK
VOS IR BE VARŠUVOS “MIE
LOS” SU LUFTHANSA PER
BERLYNĄ SKRENDAM MIE
STAN GEDIMINO. ChicagaBerlynas-Vilnius. Sporto šven
tėn: liepos 23 — rugpjūčio 8 —
nuo $1,095.00. Sporto šventėn:
liepos 25 - rugpjūčio 10 — nuo
$1,125.00. Meno ir muzikos
šventėn: rugpjūčio 22 — rugsėjo
7 — nuo $1,125.00. G. T. Inter
national, Ine., 9525 So. 79th
Avė., Hickory Hills, IL 60457.
Telef. 708 430 - 7272.
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIO
NĖ Į LIETUVĄ SU ŠVENTO
VIŲ
APLANKYMU.
Nuo
birželio 6 iki 22 pramatoma
aplankyti Šiluvą, Kryžių kalną,
Žemaičių Kalvariją, Pažaislio
bažnyčią, pal. arkivysk. J. Matu
laičio karstą Marijampolėje, at
statytą
Taikos
Karalienės
bažnyčią Klaipėdoje. Skiemonius — Marijos apsireiškimo vie
tą ir kt. Kelionės vadovas — kun.
dr. Kęstutis Trimakas. Kaina
nuo $1,290.00 iki $1,850.00. Ke
lionės agentūra: G. T. INTER
NATIONAL, INC., 9525 So.
78th Avė., Hickory Hills. IL
60457. Telef. 708 430 - 7272.
AMERIKIEČIŲ PEDAGO
GŲ IR MOKSLO SPECIA
LISTŲ GRUPĖ vyksta į Lietuvą
pravesti seminarus Vilniaus Pe
dagoginiame Institute. Dar yra
penkios (5) vietos. Pilna kaina
keliaujant per Berlyną — $2,130
su skrydžiais, viešbučiais ir tu
ristinėmis ekskursijomis po Lie
tuvą. Kelionės datos: birželio 18
- 30. 9 naktys Lietuvoje ir 2 nak
tys Berlyne. Kelionę organizuo
ja G. T. International. Susi
domėję skambinkite 708 430 7272.

Giedos APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS kartu su katedros choru.

DĖMESIO!
Po apeigų katedroje, vyks priėmimas su vaišėmis katedros salėje.
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. Gausiai dalyvaukime
katedroje ir salėje, parodydami savo solidarumą.

Įėjimo auka — $20.00
(Bilietus galima gauti iš anksto, skambinant
203 655 - 8074 arba 914 234 - 3339)

Tačiau šaunus banketas įvyks
gegužės 19, sekmadienį. Prieš
banketą, 2 vai. popiet Sopulin
gosios Dievo Motinos lietuvių
parapijos bažnyčioje, Keamy,
NJ, bus aukojamos iškilmingos
mišios už “Lietuvos Atsimini
mų” gyvus ir mirusius klausyto
jus ir rėmėjus. Pagrindinis koncelebrantas 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.

NEW YORKO LIETUVIŲ JAUNIMAS

DĖMESIO!

Jau dabar galite pirkti
lėktuvo bilietus savo
giminėms ir draugams
keliauti
Vilnius —

New York —
Vilnius.

Kaina nuo $649. asmeniui.
Dėl informacijų skambinti
(212) 571-1271;
(212) 766-5705
DOWN-TOWN TRAVEL
20 John St. •’
New York, NY 10038.

