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NAUJI UŽPUOLIAI PRIEŠ LIETUVIUS PAREIGŪNUS
Savaitės
įvykiai
Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi
žmona, atsisakė būti Congress
Party vadove, vietoje jos rinki
minėje kampanijoje žuvusio
vyro. Politiniai stebėtojai tvirti
na, kad ji galinti savo nuomonę
. pakeist, jei kartais ta pati didžioji
Indijos partija nesurastų sau
vado. Rajiv Gandhi, buvęs Indi
jos premjeru 1984 - 1989 m.,
žuvo nuo žudikų gegužės 21 d.
Jo palaikai sudeginti ten pat ant
Jamuna upės kranto, kur buvo
sudeginti ir jo motinos Indira
Gandhi, žuvusios nuo sikų, 1984
lapkričio mėn. Nors dar ne
paaiškėjo, bet manoma, kad
žudikai esą Šri Lanka karinė
grupė, kovojanti už savo nepri
klausomybę.
UNESCO pranešimu, 1990
metais pasaulyje buvo apie 948
milijonai beraščių. Tai laikoma
gera pažanga, nes 1985 jų buvę
950 milijonų. Šis, kad ir nežy
mus skirtumas, pakrypęs gerojon pusėn ryšium su pernai vy
kusiais Tarptautiniais raštingu
mo metais. Neraštingieji dabar
pasaulyje sudaro 26.6% visų gy
ventojų. Jei tokiu pat tempu bus
žengiama priekin, tai 2000-aisiais metais neraštingumas būtų
sumažintas iki 21.8% arba 935
milijonų.
JAV prekybos deficitas, kaip
skelbia Prekybos departamen
tas, sumažėjo kovo mėnesį, pir
mą sykį per pastaruosius aštuo
nerius metus. Šiemet vasario
mėnesio deficitas buvęs $4.05
bilijonai, o pernai kovo mėn. —
buvęs $8.62 bilijonai. Priežastis
— padidėjęs JAV eksportas ir
sumažėjęs importas.
Opozicijos grupės “Demokra
tinė Rusija” būstinė, kurioje
buvo laikomos peticijos su pa
rašais balsuotojų, remiančių Jel
ciną Rusijos prezidento rinki
muose, gegužės 16 Maskvoje su
sprogdinta dar neišaiškintų
asmenų. Nukentėjusieji kaltina
terorizmu valdžioje esančiuo
sius.

JAV nutraukė ekonominę pa
galbą Jugoslavijai, taip pat bet
kokią paramą jai gauti kreditus
tarptautinėse finansinėse insti
tucijose. Tai padaryta ryšium su
pasikartojančiais žmogaus teisių
pažeidimais Jugoslavijoje.
Neramumai plečiasi Pietų
Korėjoje, o dar labiau suinten
syvėjo ryšium su studentų ir dar
bininkų protestais, minint atmi
nimą 200 žmonių, žuvusių 1980
m. sukilime prieš karinio stovio
įvedimą. Demonstrantai reika
lauja, kad pasitrauktų prez. Rob
Tae-Woo, kuris kraštą valdo nuo
1988 m. Gegužės 19 d. Seoule
demonstravo net 200 tūkstančių
minia. Apsipylę benzinu bandė
susideginti trys asmenys, iš ku
rių vienas žuvo. Ligšiol jau arti
dešimties šiuo būdu bandė pro
testuoti prieš diktatūrą.
Italija atnaujino tyrimų bylą
ryšium su pasikėsinimu prieš
Popiežių Joną Paulių II Sv. Pe
tro aikštėje prieš dešimtį metų.
Teisingumo ministerijos pa
reigūnai tikisi, kad dabar, kai
Bulgarija sutinkanti kooperuoti,
gali atsirasti atsakymų į daugelį
klausimų. Nuteistasis atentatininkas Mehmet Ali Agca te
besėdi kalėjime, nuteistas iki gy
vos galvos.

— Sovietų kariai pakartotinai tęsia provokacijas Lietuvos pasienio postuose —

Lietuvių Informacijos Centro
žiniomis, gegužės 19 ir 20 dieno
mis du pasienio sargybiniai žuvo
Lietuvoje prie Baltarusijos sie
nos, sovietams vykdant užpuo
lius prieš respublikinius muiti
nius punktus ir pasienio kont
rolės postus.
Pirmasis incidentas įvyko Šal
čininkų pasienio kontrolės poste
(PKP) gegužės 19, šeštadienį
apie 1 vai. popiet. Tada pro Šal-

čininkų PKP pravažiavo valsty
binis automobilis VAZ 2109, ku
ris stabdomas nestojo, o pra
važiuodamas
pasuko
į
jį
stabdžiusio PKP darbuotojo
pusę. Automobilis sustojo už 20
- 30 metrų nuo posto ir iš jo Išli
pęs civiliai apsirengęs asmuo pi
stoletu pradėjo šaudyti į darbuo
tojo pusę. Susišaudymo metu,
posto darbuotojas A. Stašaitis
medžiokliniu šautuvu mirtinai

KAIP JAV IR JT GALI PADĖTI
PABALTIJO VALSTYBĖMS?

sužeidė puoliką. Paaiškėjo, kad
žuvęs asmuo — Baltarusijos
Gardino srities, Varanevo rajo
no, Beniakonių milicijos įgalioti
nis Aleksandr Nikolajevič Fijaz.
Lietuvos prokuratūra įvykio
aplinkybes tiria kartu su Baltaru
sijos atstovais.

Po šio incidento. Krašto Ap
saugos departamentas davė nu
rodymą visiems galimų konfliktų
vietose esantiems pasienio kont
rolės postų darbuotojams nu
traukti darbą. Krakūnų PKP
dirbę pareigūnai nutraukė darbą
ir nakčiai apsistojo netoliese, pas
vietos gyventoją daržinėje. PKP
pamainos viršininkas Gintaras
Žagunis išėjo į PKP apžiūrėti
padėties, jo lavoną apie 6 vai.
rado vietos gy ventojai. Turimais
duomenimis, tuo metu apie 2:30
- 3 vai. naktį girdėjosi keturi
šūviai ir nuo posto nuvažiuojan
čio be šviesų automobilio garsas.
Zagunis, g. 1957 m. ir gyvenan
tis Trakuose, Smėlio g. 13-15,
buvo nušautas
šūviais
iš
medžioklinio šautuvo,. Velionis
iškilmingai palaidotas gegužės
22 Antakalnio kapinėse. Laidoji
mo valstybinei komisijai vadova
vo vicepremjeras Zigmas Vaišvi
la.
Kiti pasienio incidentai: ge
gužės 18 d. apie 3 vai. ryto, 30
gįnkluotų Sovietų kareivių už-

Zbignievv Brzezinski pasiūlė, Toby T. Gati siūlo, kad “tarptau
kad JAV vyriausybė “paaukštin tinis spaudimas į Sovietų Sąjun
Vyskupas Antanas Deksnys, gegužės 9 atšventęs 85 metų
tų” Baltijos valstybių pasiuntiny gą turėtų būti koncentruojamas
amžiaus sukaktį, o gegužės 30 — 60 metų kunigystės jubiliejų.
bių statusą, paversdama jas am JT Žmogaus teisių komisijoje,
basadomis (“The Taivvan solu- UNESCO komitete. Pasaulinia
tion”. The Washington Post, me banke ir Tarptautiniame tei
1991.III.4). Toksai žingsnis, pa sme (“Raiše Baltic Issue in
sak jo, derintųsi su dabartiniu tų VVorld Forums”, The Christian
Vyskupas Antanas Deksnys m. gegužės 9 d. Būtėniškio vien
valstybių pripažinimu de jure, Science Monitor, 1991. II 1.6).
šiemet švenčia dvigubą jubilie kiemy, Onuškio parapijoje, Ro
Pasak straipsnio autorių, JT
kai jos dar nėra visiškai laisvos
jų: gegužės 9 jam suėjo 85 metai kiškio apskrity. Rokiškio gimna
priimti JAV ambasadas savo teri Žmogaus teisių komisija turėtų
amžiaus, o gegužės 30 minėjo 60 zijoje buvo skautas, 1924 m. da
torijose. Taip pat, tai būtų svar paskelbti, kad ji kruopščiai ištirs
metų kunigystės jubiliejų. Nuo lyvavo tarptautiniame skautų
bus signalas pasaulio bendruo Maskvos agresyvius veiksmus
1969 m. būdamas Europos lietu sąskry dy je Danijoje, mėgo spor
Lietuvoje ir Latvijoje, kuriuos
menei.
vių vyskupu, jis žinomas vi tuoti. Baigęs gimnaziją, 1926 m.
Buvęs Carter vyriausybės pa gali pasmerkti buvusios sateli
siems: nebuvo lietuvių šventės, įstojo į Kauno kunigų seminariją
reigūnas taip pat ragina, kad JAV tinės ir sovietinių respublikų vy
minėjimo ar susirinkimo, kur jis ir kartu studijavo universiteto
steigtų ir finansuotų privačius riausybės. UNESCO nariai tu
nebūtų dalyvavęs ir taręs žodį. teologijos-filosofijos fakultete.
institutus, kurie veiktų neprik rėtų pareikalauti, kad Sovietų
Ir dabar jo dar visur pilna — tai Kunigu įšventintas 1931 m.
lausomybės siekiančių nerusų Sąjungoje būtų atstatytos laisvos
jis Romoje, tai Vokietijoje, tai Biržuose. 1936 m. vysk. Kazi
respublikų sostinėse. Jų vyriau TV ir radijo transliacijos. Mask
dar ketina į Lietuvą keliauti.
miero Paltaroko buvo išsiųstas į
sybės galėtų atidaryti panašius vai turėtų būti uždarytos durys
(
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2
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institutus JAV-jose. Taip būtų į Pasaulinį banką, kol ji teberesutvirtinta tų respublikų tarp presuoja respublikas. Jei Baltijos
tautinė padėtis ir žengtas svar valstybės paduotų prašymus DARBINGAS VYTAUTO LANDSBERGIO VIZITAS CHICAGOJE
bus žingsnis į normalius diplo įstoti į Jungtines Tautas, Saugu — Lietuvos prezidentas pagerbtas amerikiečių pareigūnų bei Įvairių lietuviškų grupių —
matinius santykius.
mo taryba galėtų paprašyti Tarp
JAV Jungtinių Tautų Sąjungos tautinio teismo nuomonės.
Lietuvos prezidentas Vytau mą su prezidentu George Bush. cagos arkivyskupijos valdytojo
(Elta) tas Landsbergis gegužės 11 buvo Dėkojo
pareigūnai Jeffrey Laurenti ir
susirinkusiesiems, kardinolo Bernardin rezidenci
pažymėdamas,
kad toks gausus joje ir susitiko su spaudos, radijo
atvykęs 5 dienų vizitui į Chicagą,
prieš tai viešėjęs VVashingtone ir būrys jį sujaudino. Taip pat žodį ir televizijos atstovais. Sekančio
Californijoje. Jis čia lankėsi jau tarė šio susitikimo vadovė Regi mis dienomis garbingasis svečias
ne pirmą kartą, tačiau tai buvo na Norušienė ir kiti talkininkai turėjo pokalbius su Chicagos pa
jo pirmasis vizitas po to, kai iš — Linas Norušis ir Jonas I,en- grindinių dienraščių Sun-Times
ir Tribūne redakcijų darbuoto
rinktas Lietuvos Aukščiausiosios draitis.
jais, Chicagos miesto burmistru
Tarybos pirmininku, Amerikoje
Iš
aerodromo
limuzinu,
kurį
Daley ir kai kurių etninių grupių
populiariai vadinamu preziden
lydėjo Chicagos policija (beje, ji vadovais.
tu.
visą laiką jį lydėjo) Lietuvos pre
Gegužės 14 d. vakare buvo iš
įspūdingas buvo Landsbergio zidentas su palydovais nuvy ko į kilminga puota Field Museum of
sutikimas Midvvay aerodrome viešbutį, o po to į Loyolos uni Natūrai History . Ją rengė Lietu
gegužės 11 popietėje. Čia susi versiteto konvokaciją. kur jam vių Bendruomenė su keliomis
or gan i zacijom i s
rinko apie pora tūkstančių lietu buvo suteiktas teisių garbės dak am e ri kieči ų
Dalyvavo apie 800 asmenų,
vių, kurių tarpe gausiai matėsi taro laipsnis.
Gegužės 12-osios rytą prez. nežiūrint, kad bilietai kainavo po
jaunimo, ypatingai vaikų iš litua
l^andsbergis
dalyvavo iškilmin $100. Puotos, o taip pat ir
nistinių mokyklų. Moksleiviai
prieš prezidento atvykimą ir jam gose mišiose Svč. Mergelės Ma didžiumos kitų sutikimo rengi
Gimimo
parapijos nių pelnas paskirtas JAV Lietu
atvykus dainavo lietuviškas dai rijos
bažnyčioje. Po to bažnyčios vių Bendruomenės “Dovana
nas.
*
Svečią aerodrome pasitiko Il šventoriuje, prie ten esančio pa Lietuvai fondui
Paskutinę viešnagės dieną —
linois gubernatorius Jim Edgar minklo, padėjo vainiką žuvuir JAV senatorius iš Illinois Alan siems kruvinąjį sekmadienį at gegužės 15-ąją — prez. I^andsIllinois valstijos gubernatorius Jim Edgar sveikina į Chicagos
Dixon ir pasakė sveikinimo kal minti. Tarė žodį ir atsakinėjo į bergis turėjo nemažai pasimaty
Midvvay aerodromą gegužės 11 atskridus; Lietuvos preziden
bas.
Gul)ernatorius pabrėžė, jog televizijos darbuotojų klausi mų su įtakingais amerikiečių pa
tą Vytautą Landsbergį ir jo žmoną Gražiną. Kairėje Lietuvos
jis sveikina daugiau kaip 11 mili mus. Po to apsilankė vietos reigūnais, verslininkais bei ki
gen. konsulas Vaclovas Kleiza. Nuotr Ed. Sulaičio
jonų Illinois valstijos gyventojų evangelikų “Tėviškės parapijo tais. Tos dienos vakare jis atidarė
vardu. Ugningai kalbėjo senato je. Balzeko lietuvių kultūros mu Lietuvių Muzikos šventę Reli
rius Alan J. Dixon, suminėjęs ziejuje buvojo pietūs su lietuviš ginės muzikos koncerto metu
Mergelės Marijos Nekalto Pra
savo ir kitų senatorių pastangas kųjų organizacijų atstovais.
Tos pat dienos popietę įvyko sidėjimo bažnyčioje Brighton
Lietuvos nepriklausomybei įtvir
tinti. Jis pabrėžė, jog Amerika susitikimas su Chicagos lietu Parke Po šio koncerto dalyvavo
nepamirš Lietuvos, nepamirš viais Marijos aukšt. mokyklos susitikime ir atsisveikinime su
kruvinojo sekmadienio. Jo kalba salėje, kur atsilankė apie 1500 Chicagos lietuviais tos parapijos
buvo dažnai pertraukiama ploji asmenų. Apie valandą užtruku salėje.
sioje kalboje svečias išsamiai
Prieš prez. I .andsbergio atvy
mais.
pranešė apie padėtį Lietuvoje. kimą, ši viešnagė buvo garsina
Prieš tai kalbėjo JAV LB pirm
Kiek ilgiau sustojo ties nuosa ma vietinės spaudos televizijos
dr. A. Razma ir Lietuvos gen. vybės grąžinimo bei Lietuvos pi bei radijo. Toks pats didelis
garbės konsulas V. Kleiza. Pas lietybės klausimais, kurie esą la dėmesy s buvo rodomas ir vizito
tarasis priminė, kad lygiai prieš bai sudėtingi ir nelengvai iš metu, kasdien vis teikiant žinių
50 metų chicagiečiai pasitiko pa sprendžiami. Čia taip pat l>ei reportažų iš viešnagės mo
skutinį nepriklausomos Lietuvos kalbėjo konsulas V. Kleiza, dr.
mentų. Buvo ir platesnių pasiprezidentą Antaną Smetoną. A. Razma, o programai vadovavo kall>ėjimų su svečiu per televizi
Konsulas, kreipdamasis į svečią, dr. T. Remeikis. Buvo įneštos ją bei radiją (abi "National Pub
pažymėjo, kad “Jūsų atvykimas įvairių organizacijų vėliavos, su lic” stotys). Lietuvos vardas vėl
stiprina mūsų kovą dėl Lietuvos giedoti himnai, paskaity ta invo- plačiai skambėjo Chicagoj, kaip
Lietuvos gen. konsulas Vaclovas Kleiza gegužės 11 Chicagos
laisvės”.
kacija.
retai anksčiau. Tai buvo gera
Midway aerodrome sveikina Lietuvos prezidentą Vytautą
Gegužės 13-osios ry tą prezi propaganda Lietuvai.
Landsbergį. Dešinėje Illinois gubernatorius Jim Edgar ir JAV
Tnimpai kalbėjo ir pats LandEdvardas Sukutis
senatorius Alan J. Dixon. Nuotr. Ed. bulaičio
sbergis, prisimindamas susitiki- dentas su palyda pusryčiavo Chi-

VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS —
SUKAKTUVININKAS

LIETUVOS PASIENYJE DIDĖJA
SOVIETŲ AGRESIJOS UŽPUOLIAI
Gegužės 23 TSRS karinės
pajėgos toliau paaštrintai vykdė
pasienio kontrolės postų (PKP)
užpuolimus, užgrobdamos ketu
ris postus prie Lietuvos - Latvi
jos sienos.
Tarp 3 ir 7 valandos ryto,
TSRS karinės pajėgos atakavo
postus Germaniškyje, Birūžų ra
jone; Šalčiuose, Pašvalio rajone;
Vageriuose, Akmenės rajone; ir
Smėlynėse, Zarasų rajone.
Užpuolikai buvo OMON ka
reiviai, t. y. juodosios beretės,
bei Latvijoje dislokuotos special
ios divizijos desantininkai, kurie
įvažiavo į Lietuvos teritoriją
“UAZ” tipo sovietiniais džipais.
Užpuolių metu nebuvo šaudo
ma, tačiau sovietinės pajėgos
privertė pasienio darbuotojus at
sigulti ant žemės, ir paskui naiki
no bei padegė postus.

Du Lietuvos PKP darbuotojai
buvo sužeisti ir paguldyti ligo
ninėse. TSRS kareiviai automatų
buožėmis smarkiai primušė Do
natą Kaulinį, iš Biržų raj., ir Vir
ginijų Burkauską iš Zarasų raj.
Latvijos vidaus reikalų mini
sterija pranešė, kad tuo pačiu
metu OMON kareiviai užpuolė
penkis Latvijos pasienio postus
prie Lietuvos sienos. Šiuos po
stus taip pat padegė, iš darbuo
tojų atėmnė dokumentus, gink
lus ir šovinius bei iššaudė tarny
binių mašinų padangas.

Liudininkai teigia, kad kartu
su OMON daliniais. į Latviją atvyko žymus Leningrado korespondentas Aleksandr Nevzorov, 600 sekundžių laidos
vedėjas, filmuoti šių įvykių.
Nevzorov savo laidoje ne kartą
yra palaikęs Maskvos liniją ir
neigiamai atsiliepęs apie Baltijos
kraštų nepriklausomybės sieki
mus. Jis net yra teigęs, kad lietu
viai išprovokavo bei išpūtė Kru
vinojo Sekmadienio įvykius.
Estijos pasienyje taip pat vyk
sta įvairios provokacijos. Estijos
pasienio kontrolės departamen- .
tas perspėjo pasienio darbuoto
jus dėl incidentų prie pietinės
sienos. Gegužės 22 popietę du
nežinomi vyrai atvyko į Murati
pasienio postą, prisistatė kaip
Sovietų armijos kariškiai ir su au
tomatu ir pistoletu nuginklavo
du estus milicininkus. Tie patys
du vyrai paskui buvo pastebėti
prie kaimyninio posto, bet tąsyk
jie tik žodžiais grasino darbuoto
jams. Estijos milicija ir pasienio
kontrolė ieško tų vyrų.
Estijos parlamentas svarstys
įstatymo projektą dėl pasienio
darbuotojų apginklavimo šautu
vais vietoj šiuo metu turimų ba
nanų.

Reaguodamas į Sovietų suin
tensyvintus užpuolius pasienio
postuose, Lietuvos Aukšščiausiosios Tarybos spaudos atstovas

VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS —
SUKAKTUVININKAS
(atkelta iŠ 1 psl.)
Šveicarijos Friburgo universite
tą, kur studijavo pedagogiką ir
sociologiją, 1940 m. tuos mok
slus baigė doktoratu. Sovietams
okupavus Lietuvą, kun. Deksnys 1941 m. išvyko į Jungtines
Amerikos Valstijas, kur lietu-

NAUJI
UŽPUOLIAI
(atkelta iš 1 psl.)

puolė ir sudegino Kalvarijos
PKP bei sužeidė du PKP dar
buotojus, o tos pat dienos naktį
du postai Šalčininkų rajone buvo
apšaudyti. Tenai darbuotojų
tuomet nebuvo.
Ryšium su šiais ir ankstyves
niais Sovietų dalinių užpuoli
mais, Lietuvos vyriausybė išlei
do pareiškimą, kuriame tuos ir
panašius sovietinius žygius vadi
na “teroro aktais ”, kuriais siekia
ma įbauginti gyventojus. Taip
pat pabrėžia, kad turimomis ži
niomis, “tarybinės armijos ka
riškiai ruošiasi įtartiniems mane
vrams". Primenama ir tai, kad
Lietuvos vyriausybė, neskatin
dama atsakomojo Lietuvos pasi
priešinimo, siekia užkirsti kelią
mėginimams
destabilizuoti
padėtį respublikoje.

<1.10

viams ši pavardė jau buvo žino
ma: vyskupo Deksnio tėvo bro
lis, kunigas, taip pat Antanas,
dar prieš I Pas. karą (1909) įkūrė
kelias lietuviškas parapijas. 1934
m. jis buvo grįžęs Lietuvon, bet
II Pas. karui prasidėjus vėl iške
liavo Amerikon, kur mirė 1949
m.
Amerikoje kun. Antanas Deksnys talkino kanauninkui Juozui
Končiui, Mt. Carmei, PA, lietu
vių parapijoje. 1943 m. buvo pa
skirtas klebonu į Marijos Nekal
to Prasidėjimo lietuvių parapiją
(East St. Louis, IL) Belleville.
vyskupijoje, kur buvo sudegusi
bažnyčia. Čia kun. Antanas, ar
chitekto J. Moloko, dailininko
V. K. Jonyno ir kitų padedamas,
pastatė gražią lietuviško stiliaus
bažnyčią.
1964 m. jis buvo popiežiaus
pagerbtas prelato titulu. 1969 m.
balandžio 15 d. Šv. Tėvo paskir
tas vyskupu Vakarų Europos lie
tuvių sielovadai. Jį konsekravo
Bellevilėje Popiežiaus delegatas
arkivysk. Luigi Raimondi, asi
stavo vysk. Vicentas Brizgys su
vietos vyskupu A. Zurovvestei.
Nuo to laiko jis rūpinosi išeivijo
je gyvenančių lietuvių sielova
dos reikalais, kuriais nuo 1984
m. laisvajame pasaulyje rūpinasi
vyskupas Paulius A. Baltakis.
Prel. Paulius Jatulis

Audrius Ažubalis pareiškė, kad
Lietuvos pasienio postų išniekinimas yra vykdomas su tikslu ne
tik didinti terorą Lietuvoje ir išprovokuoti susišaudymus, bet ir
sugriauti Lietuvos ekonomiką.

Šių postų naikinimas atveria duris juodosios rinkos ir mafijos
veikėjams išvežti prekes iš Lietu vos be jokios kontrolės”,
(LIC)

ŽINIOS IŠ ATSIKURIANČIOS LIETUVOS
— Vilniuje trijų mieste patru
liavusių policijos tarnybų dar
buotojai — 9 žmonės — naktį į
gegužės 24 perėjo pas OMON
— “juodąsias beretes”. Palikę
postus, išdavikai atvyko į budi
nčią dalį ir, grasindami ginklu,
pagrobė 40 automatų ir 10,000
šovinių. Operacijai vadovavo ka
rininkas Roščinas. (LIC)

nenori, reikia skaitytis su realy
be. Iš to daroma išvada, kad, ne
paisant to fakto, jog Varšuvos
Pakto jau nebėra, bet Sovietų
Sąjunga vis tiek turės įtakos į tų
valstybių užsienio polititą.

— Europos mokslo ir meno
akademija, kuri yra įsikūrusi
Salzburge, pranešė Lietuvos
Mokslų akademijai, kad LMA
prezidentas Juras Požėla yra iš
rinktas Europos mokslo ir meno
akademijos akademiku.

— Lietuvos ateities forumo
konferencija “Lietuva demokra
tijos ir nepriklausomybės kely
je” įvyko balandžio 13 Vilniuje.
— Latvijos atstovybė WashKonferencijoje dalyvavo įvairių
ingtone
pranešė, kad balandžio
politinių,
ekonominių
bei
10
d.
savo
dviejų dienų vizitą Ry
kultūrinių organizacijų atstovai,
goje
baigė
Olandijos parlamento
iš viso apie 400 žmonių. Praneši
aštuonių narių delegacija, atvy
mą apie Lietuvos politinę padėtį
ir jos nepriklausomybę padarė kusi susipažinti su. padėtimi Pa
Vilniaus universiteto docentas baltijo respublikose. Delegacija
Albinas Lozuraitis, apie ekono dar lankysis Estijoje, Lietuvoje
minę padėtį — Julius Veselka, ir Maskvoje. Delegacijos vado
apie žemės ūkį — Alfonsas Gie vas Martin Van Traa, Olandijos
draitis. Diskusijose dalyvavo parlamento užsienio reikalų ko
žymesnieji Lietuvos ekonomi misijos vicepirmininkas, išvyk
stai, politikai, mokslininkai ir damas iš Rygos pareiškė, kad jis
kultūrininkai.
Konferencija darys viską, kad Olandijos parla
mentas ir vyriausybė sutarptaupriėmė “Lietuvos ateities foru
mo Manifestą”, kuriame tarp kit tintų Pabaltijo klausimą, tai yra,
ko pasakyta, jog Kovo 11-osios kad Pabaltijo klausimai būtų
svarstomi visų Europos tarpval
aktas ir vasario 9-osios apklausa
yra tik tautos valios išraiška, kuri stybinių organizacijų konferen
cijose. Tai būtų Helsinkio konfe
pati savaime neišlaisvina mūsų
iš imperinės priklausomybės. rencija šiemet birželio 23-24
Mums gali pagelbėti tik išmin dienomis, taip pat birželio
mėnesį įvyksianti Europos Ben
tinga ir nuosekli, apgalvota poli
druomenės Tarybos ministrų
tika.
konferencija ir rugsėjo mėn.
— Lietuvos
parlamento Maskvoje Žmogaus teisių konfe
seniūnu balandžio 24 Aukščiau rencija.
Olandų parlamentarai, kurie
sioji Taryba išrinko Aurimą Tau
rautą. Seniūno pavaduotojai bus kaip tik tose konferencijose dalyišrinkti vėliau. Jie turės tikrihti,, vaus,žadėjo daryti spaudimą,
kodėl daug deputatų nedalyvau kad tose konferencijose būtų su
darytos sąlygos pabaltiečiams
ja posėdžiuose.
dalyvauti diskusijose su Sovie
— Alytuje bus statoma nauja tais. Pabaltijo respublikų atsto
bažnyčia. Vilniečių architektų
vai Europos Bendruomenės Ta— K. Pempės, G. Kamunio ir
rylx>s jau pakviesti jos konferen
K. Kisieliaus projektas Marijos
cijoje dalyvauti.
krikščionių pagalbos bažnyčiai
pripažintas geriausiu. Jiems
— Užsienio turizmo valdybos
užtai buvo įteikta 3,000 rublių viršininkas Algirdas Petraitis pa
piniginė premija. Pripažinimo sitraukė iš tų pareigų. Vyriau
komisiją sudarė Alytaus II para sybė pavedė tas pareigas laikinai
pijos klelxmas K. Dubliauskas, eiti J. K. Burduliui.
miesto architektas A. Mainelis,
— Nauji paskyrimai Lietuvo
prof. A. Kajeckas, kun. G. Saka
je.
Česlovas Balsys paskirtas
lauskas ir vysk. J. Žemaitis.
Lietuvos prekybos ministro pir
Čekoslovakijos
premjeras muoju pavaduotoju, Algimantas
Marian čalfa spaudai pareiškė, Kiršonas — susisiekimo ministro
kad jo šalis tegali teikti Pabaltijo pavaduotoju, Ramutė Naujorespublikoms tik ribotą paramą, kienė — žemės ūkio ministro pa
nes turi žiūrėti ir savo reikalų, vaduotoja, Rimantas Miknius —
ypač, kiek tai siejasi su sovie Lietuvos užsienio turizmo val
tinės naftos gavimu. Esą nori ar dybos generaliniu direktorium.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West-SL^-Sknsbury, Conn.
06070. Tol. 203 651-0261.
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Fbrest
P'way St), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.

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, oraą šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.,St. Petersburg Beach, Fla.,
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf, S. St Petersburg, Aa. 33707. 813 345
- 9393.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia 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. Winter Garden Tavern.
•1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — S H ve r Bell Baktng Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Queens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

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, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondominijumų 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 anglų kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlrt Dr., Watchung, N.J. 07060.
Tel. 908 753 - 5635

Rem k i m e

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.0. Box 21073,
VVoodhaven, N.Y. 11421.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ

Tcasolino
A

IŠ TAUTOS FONDO VEIKLOS •
Tautos Fondo naujojon tarvbon įeina: J. Valaitis, pirminin
kas, A. Vedeckas, R. Šidlau
skienė, J. Blažys, J. Bobelis, J.
Giedraitis, V. Katinas, J. Nasvy-

Tautos Fondo metinio suvažiavimo, įvykusio gegužės 4 Kultūros Židinyje, dalyviai.
Pirmoje eilėje sėdi iš k.: G. Simonaitytė, J. Valaitis, D. Bobelienė, Lietuvos gen.
konsulas A. Simutis, dr. K. Bobelis, I. Vakselienė, V. Jokūbaitis. Nuotr Liudo Tamošaičio

tis, A. Vakselis, J. Vilgalys, dr.
J. Vytuvienė, V. Jokūbaitis, G.
Simonaitytė, A. Žemaitis, Juo
zui Giedraičiui pasitraukus iš
valdybos pirmininko pareigų,
nauju pirmininku išrinktas Alek
sandras Vakselis. Sudaryta nauja
revizijos komisija į kurią įeina L.
Lileikienė, V. Garbauskaitė ir P.
Ąžuolas.
Taryba išrinkta gegužės 4
Kultūros Židinyje įvykusiame
Tautos Fondo metiniame narių
susirinkime. Apie ji jau buvo
rašyta Darbininke anksčiau,
Fondo oficialiame pranešime
spaudai paminima, kad pirm,
Jurgis Valaitis savo atidarymo
kalboje painformavo, jog Tautos
Fondas jau viršija $2 milijonus.
Atsakydamas į dažnai praeityje
girdėtas nuomones, J. Valaitis
paaiškino, jog Tautos Fondas yra
nepriklausoma inkorporuota or
ganizacija. Pagal statutą, jos lėšų
Fondo Tarybai. Tačiau VLIKas
yra T. F. narys su 45% balsų ir
tuo būdu nulemia išlaidų dydį ir
paskirtį.
R. Š.
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KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
•
•
•
•
•
•
•
•

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUIŠES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
JDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS
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MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302
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Po LB Tarybos rinkimų
Gegužės mėnesio pirmuosius
du savaitgalius vyko rinkimai į
LB XIII Tarybą. Rinkimai buvo
demokratiški — iš anksto skel
biami, sudaromi kandidatų są
rašai, balsuotojai laisvai galėjo
pasirinkti už ką balsuoti.
Tai didelė demokratinio pa
saulio dovana visiems ir tom et
ninėm grupėm, kurios čia gyve
na. Dovana, kai prie jos priprantame, pasidaro nebrangi. Rodos,
taip ir reikia. Atsiranda abuoju
mas. Todėl palyginti balsavime
dalyvavo mažokas skaičius. Tik
patys aktyviausi ištesėjo savo pi
lietinę pareigą. Taip metus
žvilgsnį, atrodo, kad rinkimuose
dalyvavo tik kokia dešimtoji da
lis.
Mažoka, bet prie kitų lietuvių
sunku prieiti, sunku įjungti į
Lietuvių Bendruomenę, dar
sunkiau paskatinti eiti ir balsuo
ti. Kai kur atsirado savanorių,
kurie ėjo balsų “medžioti”, —
konkrečiai lankė žmones, rink
dami balsus.
Ateityje dar bus sunkiau pra
vesti balsavimus, nes visi labiau
“aptings”. Reikės surasti kitokių
būdų, kaip prieiti, įtraukti į bal
savimą. Tik aktyvus mūsų balsa
vimas rodo mūsų pajėgumą, lei
džia mūsų išrinktiems vadams
drąsiau kalbėti ir veikti.
Visur pastebime, kad ateina
jaunieji, Tai natūralu, kad vyre
sniuosius pakeičia jaunieji. Jau
nieji atneša daugiau entuziazmo,
jaunatviškos nuotaikos, turi dau
giau rizikos ir tikrai gali pagyvin
ti veiklą.
Todėl, sveikindami ateina
nčias naujas pajėgas į Tary bą,
drauge prašome, kad jos būtų
pareigingos — ištesėtų tai, kam
pasiryžo. Jie turi važiuoti į Tary 
bos psėdžius ir juose akty viai da
lyvauti. Tai yra vienintelis ke
lias, kad jie užsitarnautų pasi
tikėjimo ir pagarbos.

Dažnai būna trinties tarp vy
resniųjų ir jaunesniųjų. Tai
natūralu. Jaunieji yra linkę at
mesti senųjų projektus, jų darbo
būdus. Taip juk buvo ir seniau,
taip ir ateityje bus. Tačiau jau
nieji turi daug drąsos ir mosto,
bet visuomeninėje veikloje turi
maža patirties, mažai veiklos
technikos.
Kiekviena nauja pareiga atida
ro naują scenovaizdį, kuriame
jaunuoliui gali būti sunkoka vai
dinti net paprasčiausį vaidmenį,
nes jis nežino darbo technikos.
O to galima, ir reikia, pasimokyti
iš vyresniųjų. Ten, kur suranda
mas bendradarbiavimas tarp vy
resniųjų ir jaunųjų, ten tikrai
suklesti naujai visa veikla. Vyre
snieji lieka patarėjais, veiklos
analizuotojais, darbo metodikos
ryškintojais. Bene tik Hartforde
tarp visos jaunos valdybos narių
yra likęs vienas vyresnysis, per
ėjęs jau daugybę valdybų. Jis tik
rai turi gilią veiklos praktiką ir
sugeba patarti.
Kiekviena Taryba turi naujus
uždavinius, nes keičiasi gyveni
mo reikalavimai. Tai tegu nepa
sitenkina kokiu palikimu, ne
baigtais daibais. Tegu naujoji
Taryba imasi ir projektuoja visai
naujus, mum skubius ir reikalin
gu./darbus.
Ir Tarybos nariai atsineša daug
problemų į savo posėdžius, jų
gali pasiūlyti spauda ir žmonės.
Šioje srityje kiekviena gera min
tis verta dėmesio.

Žmonės yra linkę skaldytis,
kartais vaidinti “vadus”, išrink
tuosius, nepakeičiamus. Lietu
vių Bendruomenei tenka sugy
venti su visais^/nsus įtraukti į
visuomeninį darbą. Visi reikalin
gi ir naudingi. Visų talentai turi
tarnauti tam pačiam tikslui, kad
lietuviškoji veikla išeivijoje nesilpnėtų,
kad
efektyviau

Prieš kurį laiką buvome nu
vykę giminių ir Lietuvos aplan
kyti. Graži rudenio gamta, arti-,
mųjų nuoširdūs priėmimai bei
visur juntama atgimimo dvasia
mus labaj .atgaivino. O mūsų su
tikta jaunoji karta tiesiog žavėjo.
Stebėjomės žmonių tautiniu b^i
visuomeniniu susipratimu, jų
palyginti šalta ir drausminga lai
kysena grėsmės pilnoj atmosfe
roj. Tik apgailestavom, kad per
tris savaites nespėjom nei visų
giminių aplankyti, nei daug ko
Lietuvoje pamatyti. Bet džiau
gėmės, kad sūnus pirmą kartą
pilnai pajuto, jog Lietuva tikrai
yra ir kad ji tikrai graži.
Gimtinė nugriauta
Negalėjau nei savo gimtinių
namų aplankyti, nes jų nė ženklo
neliko. “Viską sugriovė, viską
išardė ir namus, ir šeimyną, —
juodas arimas, tai namų kapiny
nas, — nei žmogaus, nei svirties,
nei šunies”, įsirašiau savo užrašų
knygutėn. Buvo graudu, kai pa
mačiau tik arimą, kur buvo gim
tieji namai ir sodas, ir kiemas...

padėtume Lietuvai, kuri taip
sunkiai kopia į savo tikslą — ne
priklausomybę.
Sveikiname naująją XIII LB
Tarybą, linkime jai kuo geriausio
pasisekimo. Nesigailėkite nei
laiko, nei lėšų, kad jūsų darbai
būtų patys prasmingiausi ir nau
dingiausi išeivijos lietuviams ir
Lietuvai!

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO ATGIMIMAS KATALIKYBĖJE
—------ ------------------------------------------------------------------ r
...paminklai, nepalaidoti nelyg didvyriai, atnešę laisvę — Ne- )
priklausomybės, Pavasarininkų — išsprogdinti, neužmiršti, pri
sisapnuojantys
Julius Keleras

CEZARIS SURDOKAS

Tik atsitiktinai išlikęs pakelės
medis padėjo vaizduotei atstaty
ti sodybą...
Žmonos namai irgi susilaukė
panašaus likimo, nėra ir jų nė
ženklo. Tik jų vieta Žemaitijos
miestelyje dabar tvarkingai
užlaikoma. Kai ten atvykom,
buvo jau vakaras, bet bažnyčioje
buvo šviesa, pakvietusi mus vi
dun. Labai nustebom, kad dabar
ten pamaldos laikomos vakarais,
ir kad žmona sutiko kunigą, išsi
laikiusį nuo prieškarinių laikų,
kuris nežiūrint jo garbingo
amžiaus, ją prakalbino vardu.
O kaip pavasarininkai?

Besisvečiuodami ir besidairy
dami nei nepajutom, kad mūsų
laikas jau baigiasi ir kad jau neli
ko laiko arčiau susipažinti nei su
atgimimo veiksniais, nei su atgi
musiom, bei su naujom organi
zacijom. Tikimės tai padaryti
kita proga.
O man rūpėjo Lietuvos jauni
mo veikla, jo organizacijos. Kaip
yra su pavasarininkais? Ar jie
veikia ar neveikia ir kodėl?

Kalbėjau apie tai su kai kuriais
pas mus besilankančiais svečiais
bet niekas tikrai negalėjo nieko
konkretaus pasakyti. Susidarė
įspūdis, kad kaimas dar tebėra
kolūkių vadovų rankose ir kad
atgimimo dvasia dar nėra pasie
kusi jo žmonių. Taigi nesą sąlygų
katalikiškojo jaunimo organizaci
jai veiklą išvystyti.
Todėl visai suprantama, kad
iki šiol pavasarininkai tik vienoj
kitoj vietoj išėjo į viešumą su
savo renginiais, lyg norėdami
pasakyti: mes čia gyvi, tik lau
kiam ženklo. O pirmasis ženklas
tik ką pasirodė spaudoje. Darbi
ninkas praneša (1990. X. 12) kad
“Katalikiško jaunimo centras
Kaune bus pastate, kur laikinai
bolševizmo metais buvo įkurtas
“Santakos” kino teatras”. Taigi
centras jau turi patalpas.
Atgimsta veikla

ganizacinį veikimą išvystyti.
Vie*nas dalykas gali būti tikras,
kad tas jaunimas bus idealistiškai
nusiteikęs ir vadovausis šūkiu:
Dievui ir Tėvy nei
Jeigu atgimęs jaunimas vado
vausis pavasarininkų idėjiniu pa
likimu, tai jis jau 1926 m. buvo
taip nusakytas: “Lietuvių Katali
kų Jaunimo “Pavasario” Sąjunga
yra idėjinė ir kultūrinė organiza
cija. Pats organizacijos vardas
rodo, kad tai yra: 1) lietuvių, va
dinasi, aiškiai ir sąmoningai tau
tiškai nusistačiusių žmonių; 2)
katalikų, vadinasi, tikinčių ir
dorą branginančių asmenų, ir 3)
jaunų žmonių sąjunga, kurios
nariai nori būti tiek dori, švarūs,
gražūs ir reikšmingi, kaip visus
džiuginąs pavasaris" (Kaz. Bar
kauskas, ’ Pavasario Sąjungos
Idėjiniai Pagrindai'. ' Kaunas,
1926). O himno žodžiais jie visi
giedodavo: “Nauji laikai mums
spindi, žiba, /laisva galinga Lie
tuva' / Už bočių žemę ir tikybą,
/ Štai plevėsuoja vėliava! / Petys
petin, jaunime, / Dvasią atgai
vinę, / Drąsiai pirmyn: / Mus
šaukia Dievas ir Tėvynė (ten
pat).

Tai rodo, kad katalikiškojo jau
nimo veikimas naujai atgimsta
Kokiu įnašu susiorganizavęs jau
Atgimimo talkininkai
nimas dabar galės įsijungti į Lie
Sėkmingam
katalikiško jauni
tuvos
nepriklausomybės
mo
veikimui
išvystyti
reikalinga:
sukūrimą ir krašto gerovės
kėlimą, priklausy s nuo aplinky 1 ) Lietuvos vyskupų pritarimo,
bių, padedančių sunkinančių or 1 ) dvasios vadų pasiaukojimo, 3)
kitų pasauliečių, ypač ateitinin
kų talkos. Savo talką Lietuvos
ateitininkų vardu jų pirmininkas
prof. dr. A. Zygas pažadėjo jau
pirmame ateitininkų suvažiavi
me. jis tada pareiškė: “Ypač no
rime užmegzti ryšį su kaimo jau
nuomene, padėti jai atgimti ir
išlaikyti lietuvybę ir tikėjimo
dvasią. Palaikome ryšį su pavasa
rininkais ir
tikimės, kad
galėsime jiems daug padėti...
(Ateitis, 1990-3).
Didingas praeities vaizdas

Aiškesnį vaizdą apie nepri
klausomybės laikais veikusius
pavasarininkus galima susidary
ti. prisimenant 1938 m. birželio
28 ir 29 dienomis Kaune įvykusį
pavasarininkų Didįjį kongresą,
kuris buvo suruoštas organizaci
jos 25 metų sukakčiai paminėti.
Lietuvos prezidentui V. Landsbergiui Californijoje besilankant. Iš k.: Lietuvos gen.
konsulas Vytautas Čekanauskas, Lietuvos prez. V ytautas Landsbergis, Gražina Land
sbergienė, JAV LB Tarybos prezidiumo ir BAFL pirmininkė Angelė Nelsienė, Janina
Čekanauskienė. Nuotr. J. Matulaičio

ištraukė. — Ir kasų nebeliko. sūrius. O ar tai ne lietuvio būta?
Graži jūs, kaimynėle, tik mes iki Marytė stengėsi sekti Petrą, ku
ris sekė Petraičius, kurie sekė
šiol to nematėme.
KELIONĖ J OPERĄ CHICAGOJE
Jonaičius,
kol pagaliau pasiekė
— Ką jūs, ponas Jonaiti... Ką
jūs. Aš tik taip sau susitvarkiau, menkai apšviestus laiptus, ve
(Humoreska)
kad į operą galėčiau nesisarma- dančius į balkoną. Prie įėjimo
tindama nueiti. O ir tos senos ‘ angos juos sustabdė uniformuota
mergina ir pareikalavo bilietų.
----------------- AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ------------------ kasos nusibodo.
Tuo tarpu minia subangavo ir Marytė savo bilieto nenorėjo
pradėjo slinkti auditorijos durų duoti, nes gal dar atims, tai kur
3
link. Marytei suplakė širdį, pa ji tada nepažįstamame mieste be
tekęs.
Jis
stipriai
pakratė
Petro
galvojus apie tą keistą dalyką, va bilieto dings, kol toji opera pasi
— Juokai, Mariuk. Gėri daly
ranką.
dinamą opera. Ir daug pinigų baigs. Bet Petras atidavė savo bi
kai tinka visiems. Kuo mudu
— Sveikas, Petrai, sveikas. reikėjo už bilietus mokėti, bet lietą, sekdamas draugų pa
prastesni už kitus? Ar tik didelis
mokslas padaro žmogų verte Nesitikėjau čia tave sutikti. Ne Petras norėjo geroje vietoje vyzdžiu. \4ergjna kažką su
sniu? Ką ponai Lietuvoje būtų prisimenu, kad būtumei kada iš sėdėti.
murmėjo, atėmė Marytės bilie
valgę, jei ūkininkai būtų nesėję mūsų miesto iškeliavęs. O Ma
tą, ir visi pasuko į siaurą korido
Viduje buvo prieblanda, o rių, kurio šone apačioje, kaip
javų, nešėrę kiaulių, neauginę rytę palikai namie? — mesdamas
bulvių? Ką būtų dėvėję, jei žvilgsnį į netoliese šalia Petro saulės apakintos akys vos gandralizdžiai buvo įmontuotos
nebūtų buvę siuvėjų ir batsiu stovėjusią dailią mot^. Zigmas įžiūrėjo palubėje mažyčius švie sėdynės. Tamsiame salės paluby
vių? Visokių yra ir visokių reik. pašnibždomis paklausė: — O kas sos taškelius. Marytė spaudė kaip alkanų vilkų akys, žibėjo
Ar mūsų vaikai neturi to, ką kitų šitoji? Mieste susigavai. Rami prie krūtinės rankinuką, kad to mažytės švieselės. Marytė pa
vaikai turi: ir mokslą, kurio mes kiaulė gilią šaknį knisa, — šel kioje spūstyje kas jo neištrauktų, galvojo, kad Chicagoje elektra
neragavome, ir gerus darbus, ir miškai primerkė akį kaimynas. o kita ranka laikė karolius, kad turbūt labai brangi. Kažkas jai į
. jų kas nors nenutrauktų. Ranki
namus ir automobilius. Ir mudu Pasiutęs tu, Petrai...
rankas įbruko dailiai atspausdin
— Argj tu mano Mariutės nuke dar ir pinigų buvo, ir pir tą programą, ir netrukus ji sė
esame reikalingi.
nepažįsti? Gėdą turėtum, — su mas jos gyvenime lūpų pieštu
dėjo patogioje kėdėje su plačiu,
— Tu, Petriuk, visada mokėjai
neslepiamu pasididžiavimu už kas, ir perlamutro spalvos pu
minkštu atlošu. Apačioje judėjo
gudriai kalbėti. Kartais ir aš pa
rankovės Zigmą prie Marytės dros dėžutė su veidrodėliu, ir
klegianti minia. Marytė norėjo
galvoju, kad mes esame geri lie
pritempė Petras.
buteliukas su kvepalais. Gal sa iš programos ką nors apie operą
tuviai ir naudingi žmonės. Tai ir
aš žiūrėsiu operą ir klausysiu, ką
— Dievulėliau!... Kaimynėle, viškių ir nereikia bijoti, nes sužinoti, bet be akinių tokioje
kiti kalba. Gal ko išmoksiu. Žiū brangi kaimynėle! O aš maniau, aplink visi lietuviškai kalba, tamsoje ji negalėjo nieko išskai
rėk,/Jonaičiai autobusų atva kad Petras... Kas gi pasidarė,: bet... negali žinoti. Prisiminė tyti. Paprastai jai akiniai nebuvo
Marytė, kai Varnių turgavietėje reikalingi, tik vėlai vakarais, nuo
kad pažinti nebegalima? Oi,
žiavo.
nuo vežimo pusbernis nutraukė siuvimo akims pavargus, būdavo
Iš autobuso lipančio kaimyno judu du šposininkai. Sveika, po kapšiuką, kuriame buvo visas
pasitikti nuskubėjo Petras, ženg nia Barškutiene. Reiktų gal ir turgadienio uždarbis, pardavus gera skaityti laikraštį, užsidėjus
akinius, bet ji juos paliko namie.
damas nuo šaligatvio ir ištiesda ranką pabučiuoti, —kalbėjo Zig
visą
savaitę
rinktus
kiaušinius,
Aplink garsiai šnekučiavosi dai
mas,
nepaleisdamas
paraudusios
mas ranką. Zigmas Jonaitis iš nu
^r-'
,
his liai apsirengę, išsikvėpinę, link
*
•
•
■
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•
gahau
stebimo buvo lyg ir žado ne

smi žmonės. Marytė pasijutojųtarpe gerai su savo nauja sukne
le, karoliais ir dailia šukuosena,
kurios net ir šiaurus Michigano
ežero vėjas neišardė
Publikos klegesys nutilo, o
keistoje duobėje po scena, kg
salėje nebūtų vietos, sučirškė
smuikas, paskui dar kiti muzikos
instrumentai pradėjo čirenti,
brazdėti, čypianti. Daugybė
susėdusių muzikantų vartė gai
das, krapštė galvas ir pagaliau
nutilo, nes pasirodė jaunas vyras
su balta krūtine ir juodu švarku,
kurio skvernai užpakaly buvo
kaip uodegos nutįsę. Jis at
sigręžė į publiką, nusilenkė, o
publika pradėjo ploti. Sunku
buvo Marytei suprasti, už ką dar
nieko nepadainavusiam buvo
plojama, bet plojo ir ji.-ees visi
taip darė. Bet, kai jis nugarą at
suko į publiką, Marytė pasijuto
įžeista. Tiesa, kad ir parapijos
salėje dirigentai publikai atsuka
nugarą, kad geriau maty tų cho
rą, bet tada ir uždanga būna ati
traukta, ir nebūna po scena tiek
daug muzikantų. Vyras mo
stelėjo lazdele, ir orkestras
pradėjo groti. Marytės jautri au
sis pagavo instrumentų harmo
niją, ir jau nesigirdėjo jokio net
varkingo čirenimo, tik kažkodėl
niekas nesirūpino, kad būtų ati
daryta uždanga. Marytė prisi
minė, kai tremtinių stovykloje
vieno minėjimo metu praside-

Sukaktis buvo numatyta at
švęsti 1937 m., bet tada valdžia
dar neleido

{Bus daugiau)
ciant programai nebuvo galima

atitraukti uždangos, nes buvo
viela. Tada chore dainavęs su
manus ir paslaugus Petriukas,
pasigavęs į talką stambų barito
ną, visomis jėgomis įsitvėrė į
uždangos skvernus ir pagaliau ją
atidarė. Norėtų ir dabar Marytė
paskatinti Petrą, kad jis pasitar
nautų liet. jai buvo aišku, kad iš
balkono iki scenos yra per toli,
tai gal kas nors iš arčiau sėdinčių
jų padės uždangą atitraukti.
Deja, visi sėdėjo tyliai, niekas
nejudėjo, o orkestras prie užda
rytos uždangos vis grojo toliau.
Pagaliau prasiskleidė uždan
ga Marytės akys nušvito, pa
mačius nematytas grožybes. To
kių ji nebuvo mačiusi parapijos
salėje plačių įmantriausių paren
gimų metu, tik retkarčiais televi
zijoje nušvisdavo vaikų taip pa
milta Malt Disney pasakų pilis.
Jai buvo sunku susikoncentruo
ti, sekant scenoje bėgiojančius ir
orkestrą bandančius perrėkti pa
vienius aktorius. Jai buvo aišku,
kad operoje nėra tvarkos.

Paėmę taip brangiai už bilie
tus, rengėjai turėjo iš anksto ge
riau surepetuoti, kad aktoriai ne
lakstytų po sceną, tai išbėgdami
išjos, tai sugrįždami. Ir kam vie
ną žmogų taip tampyti, kad jis
ir rėktų, ir rankas laužytų.

. Bus daugiau)

RUOŠIANTIS PILNAI JAV

LIETUVIŲ PARAPIJŲ ISTORIJAI
Pirmieji bandymai
Jau artinasi 100 metų nuo pir. mųjų pastangų paruošti lietuvių
JAV katalikiško gyvenimo istori
ją.
Kun. Jonas Žilinskas (vėliau
tapo Žilium) pirmasis bandė su
rinkti medžiagos apie lietuviškas
parapijas. Jo straipsniai Tėvynėje
1899 buvo surinkti j atskirų kny
gą, atspausdintą 1902. Pats ap
lankė šiek tiek kolonijų, o susi
rašinėdamas surinko žinių iš
neaplankytų vietovių. Viską atli
ko savo lėšomis.
Antras bandymas buvo kun.
Petro Lapelio pastangom. Nors
trumpais paragrafais, jo reda
guotas Amerikos lietuvių katali
kų metraštis 1916 aprašė nors 30
parapijų (pp. 290-370). Leidėjas
buvo 1915 įsteigtoji Lietuvių ka
talikų spaudos draugija.

rama.
Po karo nemažai išvietintų
mokslininkų
atsirado
JAV.
Dešimtmetis ir daugiau praėjo,
ir vėl bažnyčios istorijos klausi
mas kilo. 1962 bal. 25 istorikai
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM,
Simas Sužiedėlis ir Antanas
Kučas sudarė “ad hoc” komitetą,
su prel. Pranciškum Juru (iždi
ninku). Buvo ketinama paruošti
du stambius tomus — vieną apie
parapijas, kitą apie dvasininkus
Bet kažkodėl tas planas suiro. Iš
Antano Kučo surinktos medžia
gos (pridėkim istoriko Prano
Pauliukonio medžiagą), tik vie
nas tomas pasirodė. Bet Kučo
Amerikos lietuvių istorija (Bos
ton, 1971) tapo bendru lietuvių
vaizdu, nors jis gana vertingas ir
reikalingas veikalas.

Už poros metų, Žinynas 1918
atspausdino ištisą sąrašą visų lie
tuvių parapijų su trumpom pas
tabom (pp. 140 - 168). Amerikos
lietuvių Rymo katalikų kunigų
sąjunga (Vienybės tų laikų var
das) sponsoravo šį leidinį. Nors
sąrašas be parašo, galbūt kun.
Juozo Dobužinsko darbas, nes
jis buvo tuometinis Centro Val
dybos “Raštų vedėjas”. Žinynas
1922, kunigų išleistas, pakartojo
parapijų sąrašą (vėl be parašo) su
papildymais.
Žinynas 1923 pratęsė parapijų
sarašą. Nors prašė pagalbos re
daktorius kun. dr. Vincentas
Bartuška, jam pasisekė gauti pil
nesnių žinių tiktai iš trijų parapi
jų (pp. 51 - 60). Tuojau grįžo į
Lietuvą.

Visų parapijų istorija

Bandymai po II Pasaulinio karo

"• Po'to prabėgo 20 metų. Po An
tro pasaulinio karo vėl. iškilo pa
rapijų istorijos klausimas. Mece
nato prel. Juozo Karaliaus noras
buvo sudaryti istorikų komisiją.
Jis tam tikslui paskyrė $1,000.
Šį kartą rezultatai buvo vėl
kuklūs. Tiktai kun. Norbertas
Pakalnis paruošė tinkamą skyrių
(pp. 2 - 72, kai Amerikos lietuvių
katalikų darbai pasirodė 1943,
irgi kunigų Vienybės vardu ir pa

1987 m. gegužės mėnesį vysk.
Paulius Baltakis, OFM, lankėsi
Šv. Jurgio bažnyčioj, Norvvood,
MA, atšvęsti parapijos deimanti
nio jubiliejaus. Aš ką tik buvau
pabaigęs rašyti JAV Vyčių istori
ją ir parodžiau vyskupui šį šešerių metų darbą. Vietoj siūlyti
poilsio atsikvėpti vysk. Paulius
patarė: “Na gerai, dabar parašyk
visų lietuvių parapijų istoriją”!
Nustebau vaizduodamasis en
ciklopediją, kuri turėjo apimti
140 parapijų! Nežinojau nei ką
sakyti. Rodos, iš susirūpinimo
tylėjau.
Po kiek laiko pradėjau mąsty
ti. Pagalvojau apie vyskupo
prašymą. Pradėjau svajoti apie
galimą trijų tomų seriją. Pa
kviesčiau porą kolegų bendra
darbiais, ir kaip nors per 6-8
metų laikotarpį atlikčiau savo
užduotį. Bet greit paaiškėjo, kad
ryšys su kolegomis, kurie gyve
no kitose valstijose, reikalavo
neįmanomo laiko telefonavimui
ir paštui. Vėl galvojau, kad žūt
būt reikės vienam kaip nors vis
ką atlikti.
Planuojami trys tomai
Pirmas tomas apima 40 para
pijų su įvairiom įstaigom rytuo

se. Antras tomas apims vien tik
Pennsylvaniją, kur buvo iki 50
parapijų. Trečias tomas skiria
mas likusioms parapijoms Chicagoje, Detroite, Clevelande ir to
liau.
Kiekvienas straipsnis suteikia
žinių apie parapijos istoriją. Pa
baigoj yra kunigų trumpos bio
grafijos su bendro pobūdžio
tekstais, t.y., kur ir kada gimė,
kur ir kada šventintas, ir kokius
paskyrimus turėjo, ir taip pat
truputis apie veiklą. Manau, kad
Lietuvai bus labai įdomi me
džiaga, nes bus galima žinoti, kas
atsitiko su caro laikų dvasinin
kais, kurie emigravo į JAV, ir su
išvietintais kunigais po Antro pa
saulinio karo. Iš dalies ši serija
bus dvasininkų biografinė encik
lopedija. O kadangi turime as
tuonias vienuolių kongregacijas,
tai būtinai reikia ir jas aprašyti.
Taip pat bus keletas rašinių apie
kitas vietoves, kurios žinomos
lietuvių gyvenime, pvz., Pran
ciškonų veikimo centrai Brooklyne ir Kennebunkporte.

Pirmas tomas — šiemet

Numatyta, kad pirmas tomas
bus parengtas šių metų lapkričio
pradžioje. Reikės nustatyti gana
aukštą kainą, kad būtų galima fi
nansuoti antrą ir trečią tomą.
Bus kietu viršeliu ir atspausdin
tas be rūgšties popieriuje, kuris
gali-laikytis 250 metų. Rodos,
reikės rizikuoti užsakyti 1,000
egzempliorių, nes vis tiek kai ku
rie norės siųsti į Lietuvą kaip do
vaną, nors daugiausia prašymų
reikia laukti iš didelių bibliote
kų, universitetų ir kurijų.
Nuo 1988 spalio, mėgėjiškai
organizuojant lėšas, iš stambe
snių mecenatų atsirado: $1,500
Laurynas Mackay (jau miręs); po
$1,000 — Kunigų Vienybė, kun.
Jonas Rikteraitis ir Lietuvių
Fondas (pažadas); pats autorius
iki šiol įdėjo savo $4,000.
Laiškais dukart pasiūliau ku
nigams ir parapijoms po $500 pa
remti. Šios parapijos atsiliepė:
Šv. Mykolo, Bayonne, NJ; Ne
kalto Prasidėjimo, Cambridge,
MA; Šv. Juozapo, Lowell, MA;
Šv. Jurgio, Norvvood, MA; Šv.
Pranciškaus, Lavvrence, MA;
Persimainymo, Maspeth, NY.

Chicagos miesto centre kovo 11 vyko demonstracijos. Kalba dr. Juozas Olekas, Lietuvos
sveikatos apsaugos ministeris, kuris viešėjo Chicagoje ir kituose Amerikos miestuose.
Nuotr. Ed. Šulaičio

Taip pat vyskupas Paulius Balta
kis, OFM; prel. Simonas Mor
kūnas, kun. Albertas Abračinskas, kun. Jonas Pakalniškis, kun.
Justinas Steponaitis, Antanas
Bertašius.
Iš įspūdingiausių aukotojų yra
kun. Alfonsas Svarinskas iš Lie
tuvos, ilgūs metus bolševikų ka
lintas už tikėjimo gynimą. 1989
birželį, kai jis lankėsi pas autorių
ir pamatė jo projektą, kun. Sva
rinskas tuojau atidavė $650, ku
rie buvo įteikti už pravedimą
Kunigų Vienybės rekolekcijų.

liečiai, ypač kitataučiai, kartais
aukoja jam įvairiom progom, pa
likdami panaudoti pagal jo pasi
rinkimą. Tokios aukos dedamos
į projekto fondą. Pvz., Antanas
ir Paulina Stoniai savo 50 metų
vedybinių sukaktuvių proga
davė $300. Kitos šeimos savo mi
rusiųjų atminimui prisideda.
Vienas portugalas davė $250 jo
žmonos atminimui.

Iki šiol pasauliečių stambe
snių rėmėjų tarpe yra: Vaclovas
ir Pranė Kamantauskai, Norwood, MA, ir Edvardas Bara
nauskas, Schenectady, NY.
Autoriaus miestuko pasau

Pirmajam tomui išleisti reikės
apie $20,000, nes jame bus daug
bažnyčių nuotraukų ir viso —
apie 700 puslapių. Iki šiol su
rinkta apie $14,000. Visas auto
riaus darbas kartu su jo archyvo,
kompiuterio ir kitų aparatų var
tojimu yra be atlyginimo. Užtat
projekto išlaidos yra minima-

linės — paštas, telefonas, kom
piuterio priedai, fotokopijavi
mas. Aukas galima nurašyti nuo
mokesčių. Galite siųsti į: Lithuanian Parish History Project, 36
St. George Avė., Nonvood, MA
02062.
Kun. Vincas Valkavičius
— Vilniaus aikštė, esanti prie
spaudos rūmų, kurie dar tebėra
sovietinės kariuomenės užimti,
pavadinta Andrejaus Sacharovo
vardu.
— Rokiškio rajono valdyba
n įdarė pastatyti naujose kapi
nėse koplyčią tremties rezisten
cijos ir ideologijos aukoms, žu
vusioms už Lietuvos nepriklau
somybę, prisiminti.

UNIQUE, PRECEDENTSETTING OPPORTUNITY
IN EASTERN^UROPE
VILNIUS, REPUBLIC OF LITHUAINIA

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

VYTAUTAS LANDSBERGIS
PIRMININKAS

Brown and Sharpe Manufacturing Company, a world
leader in the field of metrology and America's oldest
machinery manufacturer, has an outstanding 9 to 12month overseas assignmentfor alinančiai professional.
The successful candidate will handle the financial transition of thefirst high technology venture in the Baltic States
with Lithuanian manufacturer of metrology equipment.
Duties will include the development and implementation
of accounting and financial reporting Systems for the new
(Brown & Sharpe-Precizika) joint venture serving the
Baltic States, the Soviet Republics and the Central
Europe region. This American-Lithuanian joint venture
will play a leading role in the pluralistic economy of the
near future.

FINANCIAL PROFESSIONAL
JAV Lietuvių, Bendruomenės pirmininkui
Dr. Antanui Razmai
Gerbiamas Dr. Razma,
Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo
vardu reiškiu nuoširdžią padėką už Jūsų kilnią,
humanišką ir pilną meilės Tėvynei veiklą, taip pat už
materialinę paramą tragiškų sausio mėnesio įvykių metu
žuvusiųjų šeimoms.

Informuoju, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausioje
Taryboje yra gauta JAV Lietuvių Bendruomenės persiųsti
20,000 JAV dolerių (8,000, 7,000 ir 5,000).

Su pagarba,

Vytautas Land
Pirmininkas
Vilnius, 1991 m. gegužės 3 d.

•
•
•
•

United States or Canadian Citizen.
Speaking and vvriting fluency in Lithuanian and Eglish.
Strong Lithuanian cultural background.
Extensive experience as Senior Accounting Manager/
Controller in a VVestem manufacturing company with
$50,000,000 annual sales. Knowledge of Soviet ac
counting and banking systems desirable.
• Mušt be vvilling to travel and live in Lithuania at least
75% of thetime.
• A minimum of Bachelor’s degree in accounting or
. finance (U.S.).
• Mušt be Computer literate.
Compensation and benefits will be commensurate with
background and experience. Oualified candidates should
send their resumes and salary history to: Mr. Ralph Chase,
Brown & Sharpe Manufacturing Company, Precision
Park, North Kingstown, Rhode Island 02852, U.S.A.

Brown & Sharpe
-THE GLOBAL METROLOGY COMPANY
We are an equal opportunity employer M/F.

GRAŽINOS APANAVICIUTES
KONCERTAS KULTŪROS

-ŽIDINIO SALĖJE
Gegužės 19, sekmadienį, 3 v.
popiet, Kultūros Židinyje pirmą
kartą koncertavo solistė iš Lietu
vos Gražina Apanavičiūtė. Kon
certą rengė Kultūros Židinio ad
ministracija. Reklamos prieš
koncertą buvo mažokai, tai pub
likos į šį vertingą koncertą atsi
lankė, tik apie pusantro šimto.
Kas toji solistė
Gražina Apanavičiūtė yra Vil
niaus operos pasižymėjusi so
listė, dramatinis sopranas. Turi
stiprų balsą, puikiai apvaldytą,
iš stipriausių aukštų gaidų kuo
švelniausiai pereina į tylius, sub
tilius tonus (ypačiai gražus ir
subtilus piano!). Ji laisvai jaučiasi
visuose stiliuose, registruose.
Atliekamą kūrinį perduoda giliai
išjausdama, iki detalės meniškai
atbaigdama.
1
Jik yra dainavusi su orkestrais,
ansambliais, bendradarbiavo su
“Ąžuoliuko” choru, su “Armoni
kos” ansambliu, koncertavo su
dainų ir šokių ansambliais. Gast
roliavo Sov. Sąjungoje, Lenkijo
je, Čekoslovakijoje, Vengrijoje,
Rumunijoje, Bulgarijoje, Švedi
joje, Suomijoje, Prancūzijoje,
Vokietijoje, dabar Amerikoje.
. Dainavo Chicagoje ir kituose
miestuose. Gi šio koncerto išva
karėse dainavo Bostone.

Toliau buvo atliktos šios dai
nos: Pamylėjau vakar — St. Šim
kaus, Oi užkelkit vartelius — B.
Dvariono, Sėjau, sėjau rūteles
— J. Gaižausko, Kad aš naš
laitėlė — Aleksandro Kačanausko, Kaip aš buvau mažutukė —
V. Juozapaičio, aranžiruota Da
riaus Lapinsko.
Pridėta dar buvo į programą
neįtrauktos dvi arijos iš Gražinos
operos, muzika J. Kamavičiaus,
— O naktužė ir Ką man daryti.
Antroji konacerto dalis buvo
skirta operų arijom ir lietuvių
kompozitorių sukurtom dainom.
Ir čia buvo programos pakeiti
mų. Vietoje dviejų arijų iš Toscos solistė atliko ištrauką iš La
Sonnambula — komp. Bellini,
Suicidio — komp. Ponchielli.
Jas dainavo itališkai. Gi ištrauką
iš VVagnerio operos Skrajojantis
olandas dainavo lietuviškai, ariją
“Ar teko laivą jums regėti”.

Arijos sunkios, dramatinės,
įvairių tempų, reikalaujančios
labai geros dainavimo technikos
ir balso jėgos. Ir solistė Gražina
Apanavičiūtė čia pademonstravo
visą savo meną.

Solistei ir dabarties kompozi
toriai parašo naujų kūrinių. Toks
čia buvo kompozitoriaus Jurgio
Juozapaičio sukurtas ciklas “Die
medžiu žydėsiu”. Paimti Sa
Koncerto repertuaras
lomėjos Neries eilėraščiai ir
Kiekvienam koncertui ji pasi sudėti į vieną. Tie eilėraščiai
renka skirtingą repertuarą. Vie buvo: Vakaras jūroj, Saulės
noks repertuaras buvo Bostone, kūdikėlis, Saulės kelias, Alyvos
Kultūros Židinyje — kitoks, ir Diemedžiu žydėsiu.
pasižymėjęs savo sunkia dainavi
mo technika, pareikalavęs iš so
listės daug įtampos ir jėgos.
Solistė į savo repertuarą
įtraukė ir lietuvių liaudies dainų,
harmonizuotų kompozitorių, in
Krikščioniškos kultūros fondo
dividualių lietuvių kompozitorių prel. dr. Juozo Prunskio spaudos
dainų ir operų arijų.
premija už 1990 metus paskirta
Solistė su meile dainuoja lie kultūriniam žurnalui Aidams,
tuvių liaudies dainas. Kitiems kaip labiausiai pasitarnavusiam
solistams tai atrodo per prasta, krikščioniškos kultūros bei kri
per menka, nėra kur išsitiesti. kščionybės idealų ugdyme lietu
Bet tai netiesa. Nuo solisto inter vių tarpe.
pretacijos
priklauso
dainos
Vertinimo komisiją sudarė:
grožis. Kaip gražiai pasaulinio prof. dr. Antanas Klimas, kun.
garso tenoras Pavarotti dainuoja dr. Antanas Paškus, prof. dr.
itališkas liaudies daineles, kaip Marija Stankus-Saulaitė, kun.
Kipras Petrauskas dainuodavo prof. Antanas Rubšys ir prof. dr.
lietuviškas liaudies dainas, pvz., Vytautas Vardys.
’Iš rytų šalelės”.
2000 dol. premija įteikta Lie

IŠ VISUR
— Illinois valstijos senatas
priėmė rezoliuciją, jog sveikina
Lietuvos prezidentą Vytautą
Landsl>ergį jo vizito proga, iške
lia jo gilų nusistatymą už Lietu
vos krašto nepriklausomybę ir
demokratiją ir kad ta Illinois
žmonių ir Lietuvos žmonių
draugystė tęsis ir stiprės.

Vilniaus operos solistė Gražina Apanavičiūtė, akomponuojama muz. Dariaus Lapinsko,
gegužės 19 dainuoja Kultūros Židinio scenoje. Nuotr. V vtauto Maželio

Solistei akomponavo kompo
Kūrinys modernus, liūdnos
nuotaikos, bet įdomus ir malo zitorius Darius Lapinskas, pats
daug prisidėjęs prie šių solistės
nus klausyti.
Toliau solistė atliko lietuvių gastrolių organizavimo. Koncer
kompozitorių individualias dai tą jis palydėjo derama rimtimi,
nas: Pūtė vėjas — Vytauto Kai muzikalumu, kūrinio įsijautimu.
riūkščio, Tėvynė Lietuva — Al Buvo malonu klausytis, kaip jis
gio Bražinsko, Vilnelė — Alek akomponuoja, kaip puikiai valdo
sandro Kačanausko, Lopšinė savo pianisto-akomponiatoriaus
gimtinei ir motinai — Vytauto paskirtį.
Po koncerto įteiktos gėlės.
Mikalausko, Brangiausios spal
Dėkojame solistei už. didelį dar
vos — Kęstučio Vasiliausko.
bą, kuriuo atbaigia savo meniš
Bisui pakartojo dalį iš Bran kus koncertus; dėkojame ir
giausių spalvų ir dar vieną apie akomponiatoriui už. organizavi
kalnus ir ąžuolus, Paskutinės mą, koncerto pravėdintą, pa
dainos buvo jautriai patriotinės, lydėjimą visų kūrinių.
pakilios nuotaikos, publikos la
Po programos buvo kavutė ir
bai šiltai priimtos.
pažmonys. (p.j.).

tautybės
klausimais,
nieko
neužgaunant ir niekam nepatai
kaujant. „Tai. nebuvo,kokia aštrios
polemikos tribūną, nes šią sritį
nas. Perskaitytas ir dabartinio puoselėjo gausi išeivijos periodi
Aidų redaktoriaus Tėv. dr. Leo ka. Aidams labiausiai rūpėjo
nardo Andriekaus, OFM, laiš mokslas, menas, literatūra, o
kas, kurio ištraukas čia pateikia taip pat ir visuomeninio gyveni
me:
mo, svarbesnės atmainos. Dėka
“Leidėjams bei redaktoriams iškilių redaktorių, kaip Kazio
ši premija reikšminga ypač tuo, Bradūno, Antano Vaičiulaičio,
kad yra pirmoji ir vienintelė žur dr. Juozo Girniaus, žurnalas
nalo keturiasdešimt penkerių savo kultūrinę misiją atliko labai
krikščioniškai,
sutelkdamas
metų kelionėje.
aplink
save
įvairių
pasaulėžiūrų
Per tokį ilgą laiką Aidai, puo
selėdami krikščionišką pasaulė žmones. Tuo keliu tebeeinama
žiūrą, jau yra įleidę šaknis į lie ir dabar.
Premijai gi priimti leidėjai
tuvių šviesuomenės gyvenimą.
pakvietė
Kazį Bradūną, pirmąjį
Kad žurnalo įtaka nebuvo atsitik
tuvių sielovados tarybos meti tinė, liudija apie 40 tom ujo kom Aidų redaktorių, pastačius) žur
niame Nuvažiavime Chicagoje plektai, kur aiškiai pasisakyta vi nalą ant stiprių kojų net keturia
gegužės 25. Iškilmėje dalyvavo sais aktualiais krikščionybės bei sdešimt penkerių metų kelionei
apie 80 asmenų. Kalbėjo vysk.
Paulius Baltakis, OFM, premi
jos mecenatas prel. dr. Juozas
Prunskis, Aidų leidėjų vardu
premiją priėmęs Kazys Bradū-

PREMIJA AIDŲ ŽURNALUI

Pirmoji jos koncerto dalis ir
buvo skirta tom lietuviškom liau
dies dainom. Pradėta Juozo Tallat-Kelpšos harmonizuotu ciklu:
Daina apie Nemunėlį, Lietus ly
nojo, Vienam darže, Sakė mane
šiokią (aranžiruota Dariaus La
pinsko).

MALDOS DIENA UZ LIETUVĄ
MININT 50-ąsias LIETUVIŲ TAUTOS
J SIBIRĄ TRĖMIMO METINES
birželio 15 d., šeštadienį, 1 vai. popiet
Švč. Mergelės Marijos Šventovėje,
Ferry Road - Doylestown, PA 18901

— Amerikos Darbininkų Fe
— Kanadoje 1990 metai buvo
deracija pakvietė Lietuvos dar paskelbti Tarptautinio raštingu
bininkų sąjungos steigėją, da mo metais. Žymenį gavo Vida
bartinį Lietuvos Respublikos, Stanevičienė iš Hamiltono už. sa
kontrolierių Kazimierą Uoką at vanorišką darbą kitų naudai.
vykti į JAV ir atsiimti jam skirtą
— Gydytoja Uršulė Ona Mašios amerikiečių organizacijos
tulonytė
iš Dana-Farber vėžio
premiją. Apdovanojimas Kazi
tyrimo instituto gavo stipendiją
mierui Uokai skiriamas už nuo
gilintis onkologijoje. Kaip Clinipelnus skatinant laisvųjų profsą
cal Fellovv šioje medicinos srity
jungų steigimą Sovietų Sąjungo
je ji dirbs Boston, MA, Harvardo
je. Premija — 5(XX) dol. Ank
universiteto medicinos mokyk
sčiau šia premija buvo apdova
loje bei Brigham & VVomen’s li
noti akademikas Andriejus Sa
goninėje. Si stipendija jungia
charovas ir dabartinis Lenkijos
klinikinį išsilavinimą su tyri
prezidentas Lech VValęsa.
mais. Po pirmųjų metų klini
— Kun. dr. Motiejui Gustai
kinėse pareigose dr. Matuliočiui, Lietuvos ir ypač Dzūkų
nytė dalyvaus laboratoriniuose
krašto kultūrininkui, pagerbti
tyrimuose Dana-Farber institu
Lazdijuose, kur jis mokytojavo
te
ir palaidotas, įsteigtas Motiejaus
— Balzeko Lietuvių Kultūros
Gustaičio vardo muziejus, kau
muziejaus Chicagoje veiklos 25
piantis ir kitokią lietuvių tautai
metų sukakties minėjimas įvyks
bei visuomenei vertingą me
džiagą. Neseniai Lazdijuose vie
birželio 15.
na gatvė pavadinta Motiejaus
— Prel. dr. Juozo Prunskio
Gustaičio gatve
knyga Vyrai klystkeliuose buvo
— Lietuvos pramonė perei
išleista 1962 m. Lietuviškos kny
tais metais pagamino įvairių ga
gos klubo su prel. Pranciškaus
minių I1/? mažiau. Praėjusiais
|uro parama. Dalis knygų liko
metais statyba sumažėjo 46%,
ncišparduota. Siunčiant antrąją
stambiųjų gyvulių sumažėjo
knygų siuntą į Lietuvą, prel. J.
25%, kiaulių 13%.
Prunskis nupirko tos kny gos 1(M)
cgz.. ir kartu su kitomis kny go
per tremtį į Nepriklausomą Liemis tai buvo pasiųsta į Lietuvą
bibliotekoms.
Dabartinis Aidų redaktorius
— Lietuvių Kunigų Vienybės
seimas
šiemet vyks Putliame
OFM, žurnalą redaguoja jau
rugsėjo 10- 12. Ten pat rugsėjo
dvyliktus im tus — nuo 1980 m.
II įvvks Lietuvių Religinės Šal
pradžios bes jokio redakcinio kopos
suvažiavimas.
lektvvo.
— American Baltic News — to
kiu vardu Kalamazoo, M L pasi
rodė naujas Pabaltijo problemas
nagrinėjantis laikraštis anglų kal
ba. jį leidžia ABN Publishing
Co. Vyriausiuoju redaktorium
v ra Darius Ambrozaitis, o jam
talkina jo žmona Giedrė. Laik
raštis yra 8 p.. didelio formato,
iliustruotas. Pirmasis numeris
siuntinėjamas nemokamai. Lei
dinys daro gerą įspūdį. Laik
raščio adresas: American Baltic
\ews. P O. Box 19398. Kalama
zoo. Mf 49019

— Šv. Mišios ir iškilminga procesija
— Palaiminimas Švč. Sakramentu
— Tautodailės ir leidinių paroda
— Lietuviški valgiai šventovės valgykloje
Dalyvauja:
— Vilkaviškio vyskupas JUOZAS ŽEMAITIS
— Lietuvių išeivijos vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM

— Ukrainiečių katalikų arkivysk. STEPHAN SULYK

KILNOJAMA PARODA APIE
KRUVINUOSIUS SAUSIO MĖNESIO ĮVYKIUS

— Pamokslą sakys kun. JUOZAS ANDERLONIS.

Šv. Jurgio liet parapijos Philadelphijoj klebonas

puiki švietimo priemonė mokyklom, konferencijom, kitiem renginiam

— Giedos Apreiškimo parapijos choras, Brookiyn, NY

Organizuokime autobusus arba

dramatiški, padidinti vaizdai su angliškais užrašais

atvykime automobiliais

dvi išlankstomos dalys, lengvai išstatomos ant stalo
THE NATIONAL SHRINE 0F OUR LADY 0F CZESTOCHOVA
Ferry Road — Doylestown, PA
Šventovė pasiekiama: NJ TPK South, PA TPK, Exrt 27,

Doylestown-Wlllow Grove, 611 North To 313

— Lietuvių tautos naikinimo
minėjimas įvyks birželio 23 Sv
Antano parapijos salėje. Cicero,
1 L. Minėjimą rengia ALTo Cice
ro skyrius.

100 dol. vienai savaitei plius persiuntimo išlaidos

UŽSAKYTI PER LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRĄ NEW YORKE
SKAMBINANT GINTEI DAMUŠYTEI, TEL. (718) 647 - 2434

— Baltimore, M D, Lietuvių
Bendruomenės apylinkės iždi
ninkas Juozas Saurusaitis, per
siuntė 25 dol. auką Darbininkui
stiprinti, kaip buvo nutarta LB
susirinkime. Nuoširdžiai dėkoja
me.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: Gediminas Žilinskas, Lindenhurst. NY , Peter Šalčius,
Pittsburgh, PA; Edvardas Sen
kus, Freeport, NY. Užsakė ki
tiems: A Kazickas. Greenvvich,
(T užsakė Romui Samulis. Nevvington, CT; Aldona Zaunius.
Wehawkin, N J, užsakė Mrs.
Connie Nehwadowich. BrookIvn. NY. Sveikiname naujus
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams
prenumerata pirmiems metams
tik 15 dol. Atnaujinant — viJ siems 20 dol. metams.

1 x 8800 Čiurlys Petras Kajetonas ir Marijona atm. įn.: čiurlys
3001 W. 59th Street
Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

Chicago, IL 60629
(312)471-3900

ununu mus /^unuim fiirnmu
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio =
aukotojas, įm. = įmokėjo, ąsm. = asmuo, suma po pavardės « įnašų
iš VISO;

1991 m. sausio mėn.

1 x $5 Pieža Stasys, $15.
8 x $10 Banaitis Bronius ir Birutė, $25; Bernotas Alfonsas $10;
Brakas Martinas, $30, Kiukys Vaclovas, $40; Martis Vai. ir Aldona, $10;
Matiukas Povilas, $20; Rempert Katherine, $110; Vilkutaitis Juozas atm.
įn., $210.
5 x $20 Janušauskas Jonas, $190; Keliuotis Juozas atm. įn., $170;
Petrauskas Steponas atm. įn., $415; Vaičiulaitis Antanas, $120; WHIeke
Klaus ir Audronė, $40.
7 x $25 Balčius Jonas, $45; Budreika Romas ir Janė, $125; Daukan
tas Bladas ir Zuzana, $600; Empakeris Donatas, $45; Kasperienė
Danutė atm. įn.: įm. Urbšaitis K. ir S., $25; Prasčiūnienė Ona atm. įn.:
įm. Buiviai J. ir D., $25; Skudžinskienė Adolfina atm. įn.: įm. Buiviai
J. ir D., $25.
1 x $30 Kovas Bronius, $50.
10 x $50 Baltrėnienė Uršulė, $75; Baiga Kazys ir Sofija, $300;
Doveinis Juozas ir Danutė, $250; Matekūnas Petras ir Aleksandra, $250;
Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinas Austrą, $950; Raulinaitytė Jūratė
DDS, $100; Sadauskas Linas ir Dalia, $50; šarka Vincas ir Vaclovą atm.
įn.: Černienė Izolda, $650; šenbergas Apolonia, $100; Štokas Alfons

ir Laimė, $50.
1 x $75 X, $625.

1 x $80 Čečkus Povilas atm. įn.: įm. 4 asm., $180.
30 x $100 Augus Victor ir Marcella, $300; Baldauskas Frank, $100;
Bliudnikas Petras atm. įn.: Bliudnikienė Stefa, $400; Čižikas Balys atm.
įn.: čižikaitė Bronė, $2,300; Daugirdas Jonas ir Ona, $200; Grigaitis

Jonas ir Ieva (mirusi), $500; Grybinas Tomas Z., $100; X, $1,200;
Juzelskis Antanas ir Stasė (mirusi), $1,200; Kapociunas Vincas atm.
įn.: Kapociunas Marija, $100; Katarskis kun. Vaclovas, $1,800; Kezienė
Eugenija, $1,300; Kiorys Petras ir Jadvyga, $700: Klosis VVaiter, $165;
Lapatinskas Vytautas ir Alice, $600; Latvėnas Alfonsas ir Ona atm. įn.:
Latvėnas Rimas, $200; Kun. Vladas Mironas atm. įn.: Mironaitė dr. Ona,
$1,900; Paliulis Juozas ir Jadvyga, $700; Pikelis Eduardas atm. įn.:
suaukota laidotuvėse, $125; P.L.P. „Antano Smetonos” Karo Mokyklos
XIX Kadro Karininkų Laidos atm. įn.: Masiokas Bronius, $100; Raugas
Balys ir Marija, $300; Rociūnas Englert ir Ligija, $100; Rudaitis dr.
Zigmas (miręs) ir Marcelė, $1,245; Siaurusaitis John J., $100; Steikūnas
Al, $100; Tumas Adomas atm. įn.: Tumienė Veronika, $605; Vaieška
Edward Daniel: įm. tėvai Vaieška Edvvard ir Marcella, $100r
Vitkus-Kazimieraitis Juozas atm. įn.: Vitkus Valerijonas, $1,010;
Žukauskas Elly, $300; Žygienė Nijolė atm. įn.: Kavaliūnas Arūnas, $100.

1 x $125 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: atm. Dovydaitis Vin
cas, Antanas Jucėnas, Konstancija Staras, Marija Šalkauskas ir kun.

Andrius Senkus, $6,900.
1 x $150 Gurėnas Bronius ir Marija, $1,350.
6 x $200 Angeleika Bronius ir Juzė, $610; Barauskas Kazimieras
(miręs) ir Ona, $300; Ivanauskas Mikalojus atm. įn.: Ivanauskas Elena,
$200; Kankus Leonas ir Stasė, $1,400; šulaitis Alfonsas ir Anelė, $200;
Valančius Liudas ir Emilija, $200.
1 x $250 Musteikis A., $250.
3 x $500 Druseikis Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algimantas,
$3,025; Jaksevįčius Algirdas atm.: Jaksevičienė dr. Janina, $2,100;
Prackaila Mindaugas, Nijolė, Aldona: Prackaila-Bigelis Agnės, $750.

PARDUODAMAS NAMAS

Kazys, Emilla ir Petras, $600.
3 x $1,000^ Barkauskas Stepas ir Alexandra, $1,000; Minelga
Jonas, Testameatfrils paEldmaš, $1,100; Radauskas kun. Antanas)

Testamentinis palikimas, $3,000.
1 x $5,009 X stipendijų fondas, $10A000.
» viso $15370.00.
■ ’ ‘
1991 m. vasario mėn.

2 x $10 Pajeda Elena, $10; Zelvis Bertha, $15.
2 x $15 Beinar dr. Peter, $15; Bublys Algimantas V., $40.
1 x $20 Vailokaitis JuHja, $150.
4 x $25 Krasauskas kun. Rapolas, $175; Raita Neringa, $325;
Stirbienė Zofija atm., $225; Tunkūnas Edmund, $25.
8 x$50 Augonis Stasys, $700; Chamauskienė Kleopatra atm.' įn.:

Chainas Viktoras, $50; Gineitis Henrikas ir Marija, $200; Lietuvių
Padėkos Paminklo Fondas: Banys Paulina, $6,950; Panikas Domas
atm. įn.: Penikienė Teodora, $550; Tuskenis Kazys, $50; Vaiiuškytė
Elena Gaja: $155; Vanšauskas Mykolas ir Laima, $250.
1 x $80 Navickas Petras, $600.
1 x $95 Briedis dr. Juozas atm.: Baras Stasys ir Elena $50, Rulis
M. $25 ir 2 kiti asm., $2,370.
|
18 x $100 Adomaitis Jonas |bn.: Adomaitienė Ona, $410; Brizgys Petras ir EmHija, $500; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi), $1,104;
Jasiūnas Vincent atm. įn.: Jasiūnas Mrs. V., $100; Juras Jadvyga atm.
įn.: Juras Danutė, $100; Kiaunė Kazimieras ir Emilis, $225; Klova Vin
cas, $3,500; Lembertas Vitalis ir Danutė, $710; Liaugaudas Pranas atm.
įn.: Liaugaudienė Eugenija, $525; Liorentas Algirdas atm. įn.: Lioren
tas Jonas, $1,30Q; Liorentas Jonas, $1,400; Pakštas Balys (mirs) ir Emili
ja, $600; Pellett Judy, $100; Puškorienė Dalia, $100; Raila Bronys ir
Daneta, $900; Urbonas Antanas ir Vanda, $200.
1 x $180 Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Vacys,

$2,297.10.
6 x $200 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eugeni
ja, $3,300; Černius Kazys ir Filomena, $4,300; Kezienė Eugenija,
$1,500; Landsbergytė-Veillon Irena, $900; Petrauskas Pranas ir Vin
cas atm. įn.: Petrauskas Vladas ir Juzė, $200; Varnelis Apolinaras ir

Jadvyga (mirusi), $4,900.
1 x $250 Druseikis Algimantas, $1,700.
1 x $380 Augustartis Jurgis atm. įn.: Vesco Oil Corp. $50, Astašaitis B. $25, Demmer J. $25, Lith. Chamber of Commerce $25,
Petrulienė O. $25, Petrulis A. ir G. $25, Petrulis M. ir S. $25, Petrulis
V. ir M. $25, Zaparackas A. ir Y. $25 ir 6 kt. asm., $410.
3 x $300 X $300; X $300; X $300.
6 x $500 Lietuvos Savanorio Fulgento Janonio ir žmonos Marijos
stipendijų fondas, $28,500; Klausa Juozas ir Marija, $500; X, $500;
Punkris Edvardas atm. įn.: Punkris Marijona, $500; Rumbaitis
Mečislovas ir Janina, $1,100; Slivinskas Juozas ir Elzbieta, $1,000.
2 x $1,000 Valentukevičius Ferdinandas, testamentinis palikimas,
$1,000; Vengris Jonas ir Ona, $2,000.
1x $2,080 Nemickas Romualdas atm.: dr. Prasad ir Kamala Tummala $200, Biskis Gediminas $100, P. Stecy, L. Davis $100, dr. Edwin
Feldman $100, Gastroenterotogy Assoc. $100, dr. ir p. Gianfrancisco
$100, dr. William Jonės $100,
Loreficejr p. $100, Cardiac Assoc.
$100, dr. James Schiappa $100, Baras Stasys ir Elena $50, Carbaljo
dr. Pedro $50, Kanellakos K. $50, Kisielius dr. Tomas ir Rita, $50,

Kviklys Bronė ir Danguolė $50, Lukas Vincas ir Ramunė $50, Mažeika
dr. P. ir ponia $50, Saulis Algis ir Aušra $50, Šmulkštys Liudas ir Rūta
$50, Viktorą Audrius ir Lidija $50, Sullivan S. E. $35, Lies B. E. $30,
Striupas L. $30, Braun dr. L. L. $25, Hogenkamp L $25, Korzonas R.
ir D. $25, Morganelli dr. ir p. J. C. $25, Neri dr. G. ir p. $25, Parikh

V. G. $25, Wiese M. $25 ir 11 kt. asm., $2,160.
1 x $3,000 Aušiūra Petras atm.: Aušiūra Aldona, $3,400.
1 x, $5,218. 42 Galminas Joseptiine, testamentinis palikimas,

$5,216. 42.
Iš vteo $20,491. 42
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991.11.28 pasiekė 5,215.761
dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, meną, kultūrą

ir jaunimą 2,787,586 dol.
ū
*
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais
gauta 1,536,834.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL”
r- • . •
'
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiama

Graži aplinka, patogi vieta
vieno aukšto, pigus išlaikymas
Netoli nuo 44-to ir 21-mo
keliy kryžkelės. Putnam, CT

Kreiptis:

Jonas V. Strimaitis
(203) 651-0261
(203)651-8376 fax

'

VILNIAUS RADIJAS

Vilniaus radijo lietuviškas
žinias Amerikoje galima išgirsti
kiekvieną vakarą 8 vai. Washington, DC, laiku šiomis trumpo
mis bangomis: 11770 MHz,
11860 MHz, 15180 MHz, 17690* >
MHz, 17720 MHz.
Vilniaus radijo bangos yra kei
čiamos keturis kartus metuose;
kovo, gegužės, rugsėjo ir lapkn-_ ,
čio mėnesių pradžioje.

(M

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiuntę
prenumeratos mokestį, prisidė
ję aukomis už kalendorių, įvai
rius patarnavimus ar šiaip spau
dą parėmę:
30 dol. — V. Žukas, Great
Neck, NY.
Po 25 dol. — J. G. Warkala,
Seaford, N Y; Aldona Pintch,
West Milford, NJ.
Po 20 dol. — Ona Strimaitis,
Putnam, CT; J. Bucevičius, Baltimore, M D; G. J. Banaitis,
Canton, MA; Živilė Grob, Sbaron, MA; N. Wam-Vamas, APO
New York, NY; A. Garbauskas,
Old Bethpage, N Y; A. Echaniz,
Great Neck, NY; I. Lapurka,
Massapeąua, NY.
Po 15 dol. — Austrą Purinas,
San Mateo, CA; R. Balsys, Mia-

Po 25 dol. metilų nario
mokesti sumokėjo: H. Andruška, O. Barauskienė, Regina
Bork, L. Drangauskas, Ričardas
Kezys, R. Penikas, V. Peni
kienė, G. Rajeckas ir E. Tutinienė.
Iš Židinį naudojančių organi
zacijų 50 dol. metinį mokestį su
mokėjo LB New Yorko apygarda
ir Tautos Fondas.
Laikui sparčiai bėgant, būtina
visiems atsiminti, kad Kultūros
Židinys yra išlaikomas tik mūsų
visų aukomis, mokesčiais ir pa
stangomis. Dar didelis skaičius
Židinio narių šiemet nėra su
mokėję metinio mokesčio, gi au
kotojų eilės irgi praretėjo. Ne
laukime, kad kas nors asmeniš
kai paragintų, o paraginti neatsi
sakykime atlikti savo prievolę
New Yorko lietuvių Kultūros
Židiniui išlaikyti. Su džiaugsmu
ir malonumu visiems padėkosi
me.
Kultūros Židinio valdyba

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

Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai Introduction to Modem
Lithuanian išleistas nauja lai<3a.
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėtu tekstų 4 kasetės, —
kaina $40. Persiuntimui pride
dama $3.00
Jono Dainausko Lietuvos bei
lietuvių krikštas ir 1387-ji metai.
Išleido Vydūno fondas, Chicago.
1991 m. Kaina 15 dol. Persiunti
mui pridedama 2 dol. Gahma
gauti Darbininko spaudos Jdoske.
Lietuvos žemėlapis (J. An
driaus) didelio formato, gauna
mas Darbininko administracijo
je. Kaina su persiuntimu 12dol.

Algirdo Gustaičio Karas
braukia kruviną ašarą —Antro
jo pasaulinio karo dienoraštis.
Didesnio formato, 240 iliustraci
jų — nuotraukų, atspausdų,
žemėlapių. Gaunama Darbinin
ko administracijoje. Kaina} su
persiuntimu 35 dol.
y
Nauja knyga gauta Darbinin
ko administracijoje. Jos autorė
Ava Saudargienė. Knyga vadi
nasi — Anapus Horizonto, Au
stralijos apysakos. Knyga turi
188 puslapius. Sudėta 19 pasako
jimų. Išleido Nidos Knygos Klu
bas Londone 1989 m. Kaina
12.50 dol. Knygos persiuntimui
pridėti 1 dol.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

o
NEWYORKE:

CHICAGO):

DEXTER PARK
PHARMACY

Dosnių aukotojų ir pareigingų
narių dėka Kultūros Židinio iž
das po truputį pilnėja, bet jei pa
jamos visai sustotų, tai Židinys
išsilaikytų tik pusę metų. Turint
tai omeny, jokiu būdu negalima
sumažinti aukų ir kitų pastovių
pajamų, nes tada Židinio užsida
rymas būtų neišvengiamas.
Džiaugiamės per pirmuosius
1991 m. mėnesius susilaukę pa
ramos iš įvairių šaltinių, kuriuos
čia su dėkingumu išvardinsime.
Nuo š. m. kovo iki gegužės 15
gauti šie mokesčiai ir aukos:
A. a. Teresės Liutldenės at
minimui dr. Tadas Savickas
paaukojo 500 dolerių.
A. a. Vlado Kulpavičiaus at
minimui V. Jankauskienė auke^p
25 dol. ir Liet. Tautodailės Insti
tuto NY skyrius 20 dol.
A. a. Felicijos Krivicldenės at
minimui L. Kašiubaitė-Paknienė aukojo 50 dol.
A. a. Marijos Karečldenės at
minimui 30 dol. aukojo: M. Pet
rikas, po 25 dol. A. Butas ir A.
Cesnavičius, 15 dol. P. Daukša
ir 10 dol. L. Špokas.
A. a. Jadvygos Urbanavičiū
tės atminimui per M. Raulinaitienę gautas $2,597.22 dol. pali
kimas.
Kitos aukos: R. ir V. Penikai
50 dol., St. Karmazinas 50 dol.,
Maria Jasėnas ir S. Kudirkos šau
lių kuopa po 30 dol., V. Jankau
skienė 20 dol. ir H. Andruška 15
dol.
Po 100 dol. aukojo šie naujai
įstoję nariai: R. Andrijauskas,
M. Berrede, H. Milauskas, R.
Montalto, R. Sanchez ir S. Šid
lauskas.

(nukelta į 7 psl.)

•<

lietuvybė.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

ttj

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

718-441-6401

2615W.71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

Wm. An&stasL B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
1991

KELIONĖS J LIETUVĄ
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 įvairių maršrutų
Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs
Šiluvos atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, Kopenhaga,
Varšuva, Helsinkis.

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į
BALT1C TOURS . 77 Oak St., Sulte 4 • NEWTON, MA 02164.
Tai. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781

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

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL33706,

DETROITE:

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

813-367-6304

313-350-2350

296-4130
WATERBURY:

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
i - 7772.

6CongressAvė., VVaterbury, CT06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos ir certiflkatai, j vairios
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —
Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.

MARIJĄ KAREČKIENĘ - BUTKYTĘ IŠLYDINT

tūroje. Lietuvai kuriantis, tarna
vo Žemės ūkio ministerijoje.
1931 m. ištekėjo už žemaičio
Kazimiero Karečkos, kilusio iš
Plungės. Jis tarnavo Užsienio
reikalų ministerijoje. Kazimie
ras Karečka buvo paskirtas pa
tarėju Lietuvos pasiuntinybėje
Berlyne. Jis ten išbuvo gana il
gai. Iš ten buvo perkeltas į Rygų
tom pačiom patarėjo pareigom.
Karai išbloškė iš Tėvynės. Iš
Vokietijos į Amerikų atvyko 1949
m. ir apsigyveno Nevv Yorke.
Čia visų laikų buvo vienos apdraudos bendrovės agentas.
Jų dukra Vilmutė čia baigė
gimnazijų.
Dar
gimnazijoje
pradėjo rašyti angliškai ir lietu
viškai.
Lietuviškai
rašė
eilėraščius, kurių didelė dalis
buvo išspausdinta jaunimo laik
raštėlyje “Ateitis”. Buvo uoli re
dakcijos talkininkė.
Ištekėjusi susilaukė dviejų
sūnų - Vytenio ir Pauliaus Prekerių. Anksti pasireiškė jos liga.
Metai iš metų ji vis silpnėjo.
Reikėjo išvežti į Matulaičio slau
gymo namus. Ten ji ir mirė, sun
kios ligos pakirsta 1987 m. Jos

Š. m. balandžio 11 Jamaica li
goninėje Richmond Hill, NY,
mirė Woodhavene ilgai gyvenu
si Marija Karečkienė-Butkytė.
Buvo pašarvota M. Shalins šer
meninėje. Atsisveikinimas buvo
balandžio 14 d., sekmadienį.
Rožančių sukalbėjo kun. St. Rai
la, atsisveikinimo kalbų pasakė
Tėvas Antanas Prakapas, OFM,
ilgai su velionės grupe dirbęs
bingo žaidimuose. Atsilankė ir
vysk. Paulius Baltakis, OFM,
nes ir jis, būdamas Brooklyno
vienuolyno viršininku, taip pat
dirbo bingo žaidimuose.
Balandžio 15 d. mišios buvo
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Jas koncelebravo klebonas
kun. Vytautas Palubinskas ir
kun. St. Raila, kuris taip pat pa
sakė ir pamokslų.

Laidoti išvežta į Putnamų, kur
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų vienuolyne yra Dangaus
Vartų kapinės. Tose kapinėse
yra palaidotas velionės vyras Ka
zimieras Karečka, miręs 1983 m.
ir dukra poetė Vilma Prekerięnė, mirusi 1987 m. gruodžio
mėnesį. Velionė ir buvo palaidota šalia savo vyro ir dukros. Lai
dojant giedojo seselės vienuolės,
o paskutines apeigas atliko kun.
dr. Valdemaras Gukuras. taip
pat padėjęs giedoti.
Polaidotuviniai pietūs buvo
vienuolyne. Iš Nevv Yorko laido
tuvėse dalyvavo anūkai Paulius
ir Vytenis su savo draugėmis ir

slaugyti buvo išvykęs ir tėvas,
Kazimieras Karečka. Jis gyveno
Putname apie trejus metus ir ten
mirė vėžio liga 1983 m.
Marija Karečkienė čia reiškėsi
lietuviškose organizacijose, buvoLietuvių
Bendruomenės
Queens apy linkės ilgametė iždi
ninkė, talkino bingo žaidimams,
kurie kaupė lėšas Kultūros Židi
nio statybai ir išlaiky mui.
Broliui Vaclovui atsikėlus iš
Great Neckoį VVoodhavenų, pa
skutiniaisiais metais gy veno su
juo viename name. Brolis rūpi
nosi ja ir jos slaugymu, kvietė
gydytojus, vežė į ligoninę
Iš tos gausios Butkio šeimos
dar liko jaunausia sesuo Zosė
Tarvydienė, kurios anūkė dabar
yra atvykusi iš Lietuvos ir
svečiuojasi pas Vaclovų Butkį.
Drauge atvyko ir Vaclovo Butkio
anūkas Vytautas Urbonas su
žmona Vida.
Tokia tai šios giminės istorija
— pakilo nuo Zarasų ir iškeliavo
į platų pasaulį, tik savo godose
prisimindami anų žavingų ežerų
kraštų.
(p. j.)

DĖKINGI LIGONINEI

IR GERADARIAMS
V asario 27 d. Delx>rah širdies
ir plaučių centre, Nevv Jersey,
buvo atlikta labai sudėtinga šir
dies operacija Miglei Grigutytei,
6 mėnesių mergy tei iš Lietuvos.
Menka tokio tipo operacijų prak-,
tika bei medicininės technikos
tokioms operacijoms stoka nelei
do kūdikį operuoti Lietuvoje Po
operacijos mergytė gerai gyja ir
netrukus su tėvais sugrįš į Vil
nių. Ta proga visa Grigučių Šei
ma, Miglės tėvai ir seneliai, reiš
kia padėkų Diretai ir Jokūbui
Štokams, pasirūpinusiems, kad
tokia operacija taptų galimybe ir
globojusiems visų laikų. Taip pat
dėkingi Bronei ir Vytautui Pauliams už moralinę ir dalykinę pa
ramų, gyd. Aldonai Skripkutei
bei Nevv Jersey lietuvių lxmdruomenei ir daugeliui kitų mie
lų tautiečių, moraliai ir kitaip
juos parėmusių sunkiomis valan
domis. Miglė liks visiems lai
kams dėkinga, o taip pat ir jos
tėvai Virginija ir Skirmantas bei
seneliai Skalve ir Juozas Grigučiai.

BRIGITOS IR TOMO VEDYBOS
Marija Karečkienė-Butkytė, Kazimieras Karečka ir jų dukra
Vilma Karečkaitė-Prekerienė. Visi jau mirę.

velionės brolis, agronomas Vac
lovas Butkvs.
Velionė gimė 1901 m. Vasiliškio vienkiemyje, dab. Zarasų
raj. Šeimoje buvo 11 vaikų. Ve-

A. A.
JONUI RŪTENIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Ve
ronikai, dukrai Margaritai, sūnui Gražvydui ir seseriai

Norvvoodo Šv. Jurgio bažnyčia
prisipildė lietuvių šeimos drau
gų ir giminių, suvažiavusių iš vi
lionė buvo ketvirtoji iš eilės, o sur dalyvauti Brigitos ir Tomo
brolis Vaclovas - septintas. Už Rasių sutuoktuvėse. Apeigas at
augo 9. Du mirė maži. Viena se liko ir mišias laikė Šv. Jurgio pa
suo mirė, baigusi Žemės ūkio rapijos klebonas kun. Vincas
akademijų. Marija lankė pra Valkavičius. Jis pasakė ir pritai
džios mokyklų Zarasuose, paskui kytų pamokslų. Solistė Praurimė
mokėsi privačiai, lankė “Saulės" " Ragienė ir Richard VVadell
mokytojų kursus Kaune.
(trumpėtas), Robin Lindai prita
riant vargonais, atliko meninę
Buvo gabi kalboms. Jau Pir dalį. Mišių lekcijas skaitė Audra
mojo pasaulinio karo metu buvo Užpurvytė-Parker ir Bryan Parvertėja Kauno karo komendan-

Onai Osmolskienei.

Malvina ir Jonas Klivečkai

J - '

A. A.
JONUI RŪTENIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Veroniką, dukrą
Margaritą, sūnų Grožvydą, jų šeimas ir seserį Oną
Osmolskienę. Kartu liūdime netekę brangaus draugo
ir malonaus buvusio bendradarbio.

Marija Bulvičienė
su šeima

A. A.
JONUI RŪTENIUI
mirus Cape Code, MA, gilią užuojautą reiškiame jo
žmonai Verutei su šeima, giminėms ir kartu liūdime.

Irena ir Aleksahdras Vakseliai

A. A.
JONUI RŪTENIUI
mirus, žmonai Veronikai, dukrai Margaritai, sūnui
Gražvydui su šeimomis ir kitiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės
Draugijos NY skyrius

A. A.
ARTŪRUI ANDRULIUI
mirus, jo žmonai Elenai, dukrai Jūratei, broliui Alfon
sui ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškiame
ir kartu gedime.

A. A.
JONUI RŪTENIUI
mirus, skausmo valandose giliai užjaučiame seserį
Onutę Osmolskienę ir visą Rūtenių šeimą.

Rima ir Antanas Gudaičiai
Liucija ir Vladas Adomavičiai
Ona ir Vytautas Baltučiai
Kunigunda ir Albinas Gražiai

A. A.
VYTUI GERULAIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Al

PADĖKA

donai, dukrai Rūtai, sūnui Vytautui ir artimiesiems.

Irena ir Antanas Mačioniai
Sofija ir Stasys Vaškiai

Mūsų mylimam vyrui ir tėvui

A. A.
PRANUI BAGDUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Pakalniškiui
už atlaikytas šv. mišias ir prasmingą pamokslą.
Nuoširdi padėka visiems, pareiškusiems užuojautą
asmeniškai, laiškais Ir per spaudą, atsiuntusiems
gėlių, užprašiusiems šy. mišias, aukojusiems Tautos
Fondui. Ačiū Marytei Šalinskienei už nuoširdų ir rū

pestingą patarnavimą.
Nuliūdime likusi

žmona Janina, sūnus Tomas su šeima

A. A.
VYTAUTUI GERULAIČIUI
taip staiga ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, žmoną
Aldoną, sūnų Vitą, dukrą Rūtelę ir visus artimuosius
atsiskyrimo skausme nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.

Konstancija ir Kazimieras Bakšiai
Antanina ir Juozas Grajauskai

ker. Vyno ir vandens aukų nešė
Aldona Lipskienė ir dr. Leoni
das Ragas.
Pamergių pulkų sudarė: Vita
Spakevičiūtė (pirmoji pamergė),
Irena Grubliauskaitė, Regina
Svirskytė, Danguolė Špakevičiūtė-Altman, Audra Užpurvy tė - Parker Pirmuoju pabroliu
buvo Andrius Balta ir pabroliais:
Arūnas Kleinas, Jonas Bačiulis.
Arūnas Šimkus, Raimundas
Bačiulis.
Vaišės ir pasilinksminimas
vyko VVorld Trade Genter erd
vioje fojė ir City Vievv Ballr<x>m
salėje. Svečiams susėdus prie
skoningai papuoštų stalų, pro'grarirų vedė Ignas Vileniškis.
Jaunuosius su duona, druska ir
vynu pasitiko naujavedžių tėvai:
Julius ir Renata Špakevičiai ir
Juozas ir Irena Rasiai. Maldų su
kalbėjo kun. Baltrušiūnas.
Po vaišių, pokylyje dalyvavęs
jaunimas, įjungęs ir naujavedžius, pašoko “Blezdingėlę" ir
antrų kartų jauniesiems surišo
rankas, aukštai iškeltas, kad visi
matytų. Po to jaunosios tėvai,
jaunojo tėvas ir teta Aldona Lip
skienė palinkėjo naujajai šeimai
laimingo gyvenimo ir ypač likti
ištikimiems savo gimtajai kalbai,
auginant savo prieaugli.
Šios sutuoktuvės sujungė ne
tik Brigitų ir Tomų, bet ir gerai
žinomas Bostone dvi šeimas —
Špakevičių ir Rasių. Buvo svečių
iš arti ir toli, iš Egipto atvyko
Rasių giminaitis, iš Chicagos —
dr. L. Ragas su žmona soliste
Praurimė ir daug kitų.
_ ____

E. V.

VASAROS STOVYKLA
“AUŠRA”
Frackville, PA. jau keleri Ine
tai veikia krikščioniškoj aplinkoj
lietuviškos stovyklos. Viena sto
vykla veiks birželio 30 - liepos
6, kita stovykla — liepos 7 - 20.
Priimami vaikai 8-16 metų
amžiaus.
Lietuvių Katalikų Susivieniji
mas skiria stipendijas tiems vai
kams, kurių seneliai, tėvai ar kiti
giminės yra Lietuvių Katalikų
Susivienijimo nariai.
Dėl gausesnių informacijų
kreiptis adresu: Sister M. Ange
lą, 25 So. Broad Mt. Avenue.
Frackville, PA 17931.
— Žemės reformos įstatymo
projektų Lietuvos parlamente
pristatė deputatas E. Grakaus
kas. įstatymas apima žemės sngrųžinimų. pardavimų ir reformų
vykdymo eigų. Pagal tai turėtų
būti dvi žemės nuosavybės for
mos — privati ir valstybinė.
— Nuo Televizijos bokšto
užgrobimo praėjus šimtui die
nų, ten buvo pasodinta 13ųžuoliukų ir 1 liepaitė. S(xlinimo
metu vyko ir televizijos bei radi
jo darbuotojų, kurie į tų pastatų
dar negali grįžti, demonstraci
jos.
— Ukmergės "Caritas" sky
rius globoja 70 vienišų senelių,
iš kurių 20 visiškai negali vaikš
čioti. Kiekvienų savaitę karitietės lanko ir Jasnikiškių inter
nato senelius.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
(atkelta iš 6 ps/j

mi, FL; Jane Venckus, \ vt
Kondratas, Richmond Hill. NY,
Algirdas Šimukonis, Richmond
Hill, NY; Xenia Harvvell, John
son City, TN.
12 dol. — Steponas Bučiny s,
Dayton, OH.
Po 10 dol. — S. Jankauskas.
Hot Springs, AR; Sofia Liubar
tas, Sun City, AZ; M. Biknaitis.
Santa Monica. CA; G. Staučius.
Ashford, (7T; V . Valukas, Nevv
Haven. CT, A. D. Alksninis.
Marco Island, FL; Mr. ir Mrs.
Rutelionis,
St.
Petersburg
Beach, FL; Mrs. B. Chlamauskas. Kennebunkport, M E; V yt.
CiŽauskas. Detroit, MI; VI. Jo
mantas, Redford. MI; Rev. V
Krisčiunevičius. Southfield, M L
Peter J Tutinas, North Hampton, N H; J. Palonis. Green
Br(x>k, N J; Ona Savokaitis, No
Brunswick. NJ; G. Navickas.
Piscatavvay. NJ; Rev. Vyt. Palu
binskas, Br<x>kly n, NY; Audronė
Mėlvnis, Ronkonkoma, N Y; Al

dona McCarthy. Scarsdale, NY.
\irgus Volertas. Narberth. P\
7 dol. — St. \ aškelis. Framinghain. MA.
Po 5 dol. — J Narkevičius,
Ix>s Angeles, CA. J ir M
Starėnas. Avon, (T, Jūratė Di
Benedetto. Mest Hartford, CT.
V. Daugėla. YVashington, DC,
F B<xiūnas, Sunny Hills, FL;
V P Italas. So. VVeyinouth,
MA, A. (L Treinys, Hyannis,
M A, Regina Rolrerto, VVestboro,
MA. R Plečkaitis, VVorcester.
MA, Mrs. Vyt. Budri*. Colonia.
NJ. H. Bitėnas, Elizabeth. NJ.
Stasė Medžiukas, Oak Ridge,
N J; Algis Kildišius. Richmond
Hill. NY. Gražina Bartkus. Rich
mond Hill, N Y; L. Špokas,
\V<xxlhaven, N Y. Bronė Januš
kevičius, Valley Cottage, NY,
Irene Sniečkus, Makefield, Rl.
3 dol. — C. J Stankus, Oak
lawn. IL.
Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja
Darbininko administracija.

DARBININKAS

Darbininko
redakcijos FAX
718 827 - 2964

Adminlstr...........(718)827-1351
Redakcija.......... (718)827-1352 į
i-------- ;—i-------- :_______________ I

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Spaustuvė...
Vienuolynas .
Vyskupas ...
Salė (kor.)...
Salės adm. ..

Maironio lituanistinės mo
kyklos abiturientų išleistuvės
bus birželio 9 Kultūros Židinyje.
Pradžia 3 v. popiet. Bus iškil
mingas mokslo baigimo aktas,
paskui vaišės.

.(718) 827-1350
.(718) 235-5962
(718) 827-7932
. (718) 827-9645
.(718) 235-8386

Dail. Česlovas Janušas vėl
buvo patekęs į ligoninę. Dabar
iš jos sugrįžo sustiprėjęs ir
jaučiasi gerai. Jis turi nemažai
sukurtų paveikslų. Artimieji
bičiuliai ragina jį, kad padarytų
savo kūrinių parodų bent keliuo
se apylinkės miestuose. Siūloma
net pagalba ir talka. O tokia pa
roda būtų reikšminga, nes daili
ninko kūryba mėgstama, dabar
jau retai kur randama ir prieina
ma. Todėl žmonės ir prašo nesididžiuoti ir parodų surengti.
Pačiam dailininkui nereikėtų nei
dirbti, nei įrengimu rūpintis.
Dail. Juozas Bagdonas, NY
Lietuvių Dailininkų Sųjungos
pirmininkas, vis labiau įsitraukia
j veiklų. Šiuo metu jis rengia
aplinkraštį, kurį išsiuntinės sų
jungos nariams. Drauge jis prašo
visų dailininkų, kurie ir nepri
klauso sąjungai ir kurie gyvena
Nevv Yorko artumoje ar pačiame
Nevv Yorke, prisidėti prie veik
los, prie rengiamų parodų, prašo
ir įvairių sumanymų, kuriuos Sąjunga galėtų įgyvendinti ir tuo
būdu pagarsinti Lietuvos daili
ninkų kūrybų ir pačių Lietuvų.

J Chicagų, kur buvo lietuviš
kos muzikos ir dainų festivalis,
išvyo labai daug žmonių. Vieni
skrido, o kiti keliavo autobusais
ir mašinomis.
Lituanistinę Maironio mo
kyklų, dešimtų tos mokyklos sky
rių, šiemet baigia 5 mokiniai:
Dovydas Bork, Antanas Garbauskas, Rūta Ilgutytė, Julija Lokytė, Krista Vaičaitytė. Mokslo
metai moky kloje baigiami birže
lio 8, mokyklos baigimo aktas
vyksta birželio 9, sekmadienį, 4
v. popiet Kultūros Židinio
didžiojoje salėje. Po mokslo
metų baigimo akto ir diplomų iš
dalinimo abiturientų balius bus
Kultūros
Židinio
salėje.
Rengia abiturientų tėvai.
Kuu. Vytautas Palubinskas,
Apreiškimo parapijos klebonas,
serga ir gy dytis yra išvykęs į Califomijų, kur turi artimų bičiu
lių. Apreiškimo parapijoje jį pa
Lėlių teatras iš Vilniaus at
vaduoja buvęs tos parapijos ilga
vyksta
į Ameriką ateinantį ru
metis klebonas kun. Jonas Pakal
denį.
Teatro
programa yra ak
niškis.
tuali, paremta dabarties gyveni
Sv. Pranciškaus Varpelis, mu Lietuvoje.
žurnalas, pranciškonų leidžia
Prel. D. Pocus, Keamy, Nj,
mas kas du mėnesiai, dėl įvairių
priežasčių buvo pasivėlinęs. Da apmokėdamas sųskaitų, spaudai
bar rengiami numeris paskui nu paremti pridėjo 25 dol. auką.
merį ir dar birželio mėnesį bus Nuoširdžiai dėkojame.
Kun. Albertas Matulis, Šv.
pasivyta ir išleisti liepos Mykolo
bažnyčios
klebonas
rugpjūčio numeriai. Tokio tipo
Bayonne,
NJ,
apmokėdamas
są
žurnalam dabar susidaro jau
nemaža sunkumų — sumažėjo skaitų, Darbininkui palaikyti
bendradarbių skaičius, sunku pridėjo 100 dol. aukų. Nuošir
lietuviškos
spaudos
jau surinkti planuojamų medžia džiam
rėmėjui
labai
dėkojame.
gų, susidaro įvairių sunkumų,
Daina Jurkutė, dailininkė kol numeris atspausdinamas ir
išleidžiamas iš spaustuvės. Bus skulptorė, atsidėjusi rengiasi pa
padėtos visos pastangos, kad rodai, kurių surengti pažadėjo
Varpelis tvarkingai baigtų šiuos viena Nevv Yorko galerijų, pa
mačiusi jos darbo nuotraukas. Ji
metus.
Vilniaus jaunimo teatru, kuris iš medžio daro plokščias, dviejų
atvyksta vaidinti į New Yorkų, dimensijų, skulptūras, pakabi
yra nemažas susidomėjimas. Tai namas ant sienos. Jos sukalamos
pirmasis įvykis, kad New Yorko iš daugel mažų dalių, nuspalvi
centre amerikiečių teatras leis namos akrilikos dažais. Vienas
vaidinti lietuviškai ir apie tai meno žurnalas įsidėjo jos spalvo
rašys svarbūs Aeatro kritikai. tų skulptūros nuotraukų. Dailės
Apie tai žiūr. skėlbūną paskuti mokslus yra baigusi Columbia
universitete magistrės laipsniu.
niame Darbininko puslapyje.
Aleksandras Vakselis, naujas
Tautos Fondo pirmininkas. Fon
do tarybai pristatė patvirtinti tų
pačių valdy bų. į kurių įeina: dr.
Jadvyga Vytuvienė. Vytautas
Kulpa, Janina Pumputienė, Vida
Penikienė, Aldona Katinienė.
NAUJAS “ŽAIBO” NR. 10.
22 svarai skaniausių mėsos pro
duktų: 4 dėž. po 0,5 kg kumpis
konservuose, 2 kg file plėvelėje,
1.5 kg lietuviškas skilandis, 1,5
“Servilatas” dešra, 1 kg Žalgi
ris dešra. 2 kg “
‘ Sodžius” dešra.
Pilna kaina — $100. Kreiptis:
“Žaibas”, 9525 So. 79th Avė.,
Hickory Hills, IL 60457. Tel.
708 430 - 8090.

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.(K). 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.

Bridgeport, CT, Lietuvos
Vyčių 141 kuopos atstovė Aldona
Marcavage praneša, kad birželio
15, šeštadienį, 11 vai. ryto
“Vėtros” tautinių šokių šokėjai iš
New Haven, CT, vadovaujami
Vaivos Vėbraitės-Gust, atliks
vienos valandos tautinių šokių *
programų atnaujintoje New Yor
ko miesto priepaukoje “Eilis
Island”.

Vysk. Paulius A. Baltakis,
OFM, sugrįžęs iš Chicagos, kur
dalyvavo lietuvių meno šventės
renginiuose, o ypač Lietuvių Ka
talikų
Sielovados
komiteto
posėdžiuose, išvyko į Europų,
kur aplankys Suvalkų trikampyje
ir Lenkijoje gyvenančius lietu
vius. Vysk. Baltakis taip pat da
lyvaus lietuvių masiniame susiti
kime su Šv, Tėvu Lomžoje.
Aplankęs Vasario 16-osios gim
nazijų, birelio 14 grįš į New Yorkų. Birželio 15 dalyvaus Maldos
dienoje už Lietuvų Marijos šven
tovėje Doyleston, PA, o birželio
16 pašventins atminimų kryžių
New Haven, CT. Birželio 23 su
teikęs sutvirtinimo sakramentų
Binghamton, NY, birželio 30 da
lyvaus
iškilmėse
Hamilton,
Ont., Canadoje, kur taip pat bus
teikiamas sutvirtinimo sakra
mentas.

Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis įteikia dovanų Catholic Medical Mission Board pirmininkui
kun. J. Yannarell. Ši įstaiga parūpino daugiau negu už vienų milijonų dolerių vaistų
ir skiepų Lietuvai. Kairėje LKRŠ reikalų vedėjas kun. K. Pugevičius, dešinėje LKRŠ
specialių projektų vedėja R. Razgaitienė. Nuotr. Algio Norvilos

Dr. Paulius Švitra, gimęs ir
Donatas Šatas, iš Warwick,
augęs Woodhavene,'N.Y., akių
RI, atnaujindamas prenumeratų
gydytojas, dirba North Shore
pridėjo 35 dol. aukų Dubininkui .,
universiteto Tigoninėje Manhasir kalendoriui. Dėkojame.
set, N. Y. Jis yra baigęs lituanis
tinę Maironio mokyklų, paskui
Parduodamas studio aparta
studijavęs medicinų, įsigijęs akių
Aldutė ir Robertas Belzer, iš mentas Vilniuje — Lazdynuose.
ligų specialybę, sėkmingai besiForest Hills, NY, atnaujindami Pilnas vieno kambario koopera
reiškiųs savo profesijoje. Jo tėvai
prenumeratų parėmė spaudos tinis butas su atskira virtuve ir
darbus 25 dol. auka. Dėkinga ad vonia. Galima pirkti ir su bal dar ir dabar tebegyvena Woodhavene. Būtų gera, kad jis atida
dais. Skambinti 718 853-7910.
ministracija.
rytų savo kabinetų ir Woodhavene ir čia aptarnautų lietuvius,
Dail. Laimos Kygaitės sukur
nes čia nebėra lietuvio akių dak
tų drabužių paroda New Yorke
taro.
buvo surengta vasario 23 d. Da->^
Kun. Leonardas Jočys, iš St.
bar jos paroda numatoma WorJames, MI, atsiuntė 35 dol. aukų
cester, MA, Chicagoje ir kituose
Darbininkui palaikyti. Dėkoja
rengiamas birželio 16, sekmadienį, šia tvarka:
miestuose. Panuojama dar vienų
me spaudos geradariui.
11 vai. r. pamaldos Apreiškimo parapijos
parodų surengti ir Nevv Yorke.
J. Ardys, iš Fairvievv, PA, ketbažnyčioje.
Jos sukurti šventiški drabužiai
veri metai paremia Darbininką
Organizacijos prašomos dalyvauti su
yra labai skirtingi ir savo stiliumi
stambesne auka. Ačiū už 35 dol.
vėliavomis.
ir savo technika, primena lyg ko
paramų.
3 vai. popiet Kultūros Židinyje:
kius indų apeiginius drabužius.
Floridos rytinio pakraščio lie
— Paskaita
Dailininkė dar tebegyvena New/
tuviai leidžia savo biuletenį, pa
— Meninė dalis
Yorko artumoje, buvo išvykusi į
vadinę Lietuvių Biuletenis. Jį re
daguoja Vincas Šalčiūnas, anks
lietuviškos muzikos šventę Chi
Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia
cagoje. Jų paminėjo ir naujai iš
NY LZETUVZV BENDRUOMENĖS
čiau gyvenęs prie Philadelphileistas laikraštis American Baltic
jos, kur plačiai veikė. Jo reda
APYGARDOS VALDYBA
Netcs, apibūdino jos kūrybų ir
guojamame Floridos biuletenyje
prisiminė planuojamas keliones.
randama nemaža aprašymų apie
asmenis, kurie yra iš čia nuvykę
ir ten apsigyvenę. Dažnai mini
mas muzikas Liudas Stukas, jo
The Joyce Theatei ir Lincoln Center Thenfer pristato du scenos veikalus iš Vilniaus
brolis prof. Jokūbas Stukas, Ta
j-iėjuVOS fy/sfybiMiS Jclvrnn\o 'Te.O.'fva^
mašauskas, Vytautas ir Marija
Oniūnai. Biuletenis mėnesinis,
leidžiamas kiekvieno mėnesio
trečios savaitės antradienį.

Theodoras Linertas iš Glen
Cove, NY, atnaujino prenume
ratų, pridėdamas 30 dol. aukų
Darbininkui palaikyti. Reiškia
me padėkų už paramų.

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO

MINĖJIMAS

BIRŽELIO 13-LIEPOS 7

Dr. Konstancijos Paprockaitės-Šimaitienės knyga Moteris su
baltu chalatu jau platinama Dar
bininko spaudos kioske. Jos kai
na 20 dol., persiuntimui pridėti
2 dol.
Dirbąs vyras ieško vieno mie
gamojo apartamento. Pageidau
jama Queens rajone, pas lietu
vius šeimininkus. Skambinti po
4 vai. popiet 518 346 - 2280.

WANTED: Instant Cash paid for
old oil paintings. frames, prints,
antūjues, books, trunks, vvatehes,
silver, records, statues, fumiture,
jevvelry, sevving machines, nigs, autographs, linens, musical instniments, house contents and estates.
Please call Sandy (z 18) 468-4215.
“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.

Kun. Petras Stravinskas, Nevvarko Švč. Trejybės parapijos
klebonas, yra pamėgęs lotynų
kalbų ir organizuoja sųjūdį į pa
maldas grųžinti lotynų kalbų. Yra
įkūręs Šv. Gregorijaus fundaci
jų, Stella Maris rekolekcijų na
muose Elbron, NJ, daro savo su
sirinkimus, skaito lotyniškus
tekstus, ir visi mokosi patarnauti
mišiom. Po tokių studijų laiko
mos mišios lotyniškai ir taip pat
lotynų kalba atliekamos kitos rei
kalingos maldos.
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The Museum of Modern
Art, 53rd St. & 5th Avenue,
birželio 1 pradeda rodyti ciklų
žymaus Estijos filmininko
Mark Soosaar filmų. Iš viso
bus parodyti šeši skirtingi fil
mai. Birželio 1-2 dienomis
pradžia 2:30 vai. ir 5:00 vai.
Birželio 4 — 3:00 ir 6:00 vai.
Sekmadienį, birželio 2, pro
gramoje bus dviejų dalių fil
mas apie buvusį nepriklauso
mos Estijos prezidentų K.
Pats.

TH:
NIW YSRK
Wi*EflHATIO“AL

ČFIHI ARlS
JUHE8-23
1991

“NUOSTABU!”
Spektakliai hctuviy kalboje; vertimas | angly kalbų vyksta tuo pačiu metu. Ausinės— veltui.

Dėdė Vania- Birželio 13-16 ir 25-30 Kvadratas- Birželio 19-23, Liepos 2-7
Tvarkaraštis: antrd.-penktd. 8 v.v. šeštd. 1 v.p.p. ir 8 v.v. sekmd. 2 v.p.p. ir 7:30 v.v.
Bilietai: $30 20 ar daugiau asmeny grupės gauna 20% nuolaidų, $24
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JOYCECHARGE 212 242 0800

o

y

e

h

THE JOYCETHEATER 175 E1GHTH AVĖ. AT 19TH STREET, NEW YORK, N Y 10011

Nuomojamas butas, Sunnyside, NY, 5 min. nuo Manhattano,
vienas miegamasis, apstatytas
lialdais, nauji įrengimai, šviesus
ir švarus. Skambinti 718 849 1895.
Jauna moteris ieško darbo.
Skambinti tel. 212 876 - 4432.
V iiniuje — Dvarčionyse par
duodamas “sodo namas". Mūri
nis, 3 kambariai, yra suomiška
pirtis. Skambinti 718 946 - 5294.
Prašyt Belų.

