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NEMAČIAU PASIKEITIMŲ, APIE 
KURIUOS TIEK DAUG GIRDĖJAU

JAV ir Sov. S-ga pasirašė 
mokslinio bendradarbiavimo su
tartį.

Izraelis, nepaisydamas J.T. ir 
JAV raginimų, malūnsparniais 
išgabeno keturis .palestiniečių 
vadus į nuošalų kalnų kelią pie
tiniam Libane. Kitų 5 ištrėmimą 
laikinai sustabdė Izraelio aukšč. 
teismas.

Taivano prezidentas Chiang 
Ching-kuo mirė dėl širdies 
smūgio. Savo mirtim jis užbaigė 
keturis dešimtmečius Taivaną 
valdžiusią dinastiją. Jo mirtį jau
triai apgailestavo ir komuni
stinės Kinijos spauda.

Gen. sekretorius Gorbačiovs 
laikraščių redaktoriam pareiškė, 
kad sustabdyti dabar Sov. S-goj 
vykdomas reformas reikštų kata
strofą, nes sukelti gyventojų pri
tarimą reformom antrą kartą 
būtų neįmanoma.

Prancūzija sutiko leisti grįžti 
į Prancūziją prieš kurį laiką jos 
ištremtiems į Gaboną Irano opo- 

. zicijos veikėjam.
Sov. S-gos min. pirmininkas 

Mikolai I. Ryžkov, lankydamasis 
Švedijoj, pasirašė susitarimą dėl 
žvejybos Baltijos jūroj, dėl infor
macijos pasikeitimo apie bran
duolines katastrofas ir dėl preky- 

sinėjamas jis pagyrė dingusio 
Švedijos diplomato Raoul Wal- 
lenberg darbus, bet jokių naujų 
informacijų apie jo likimą nesu
teikė.

Kostarikos prezidentas Oscar 
Arias Sanchez įsakė ten gyve
nantiem Nikaragvos partizanų 
vadam arba pasitraukti iš veiklos 
partizanuose arba palikti kraštą.

Tūkstančiai Čekoslovakijos 
katalikų pasirašė peticiją, prašy
dami didesnės religinės laisvės, 
paskirti daugiau vyskupų ir nu
traukti persekiojimus dėl religi
jos.

JAV po ilgai trukusių derybų 
nutarė atitraukti iš Ispanijoj, 
prie Madrido esančios karinės 
bazės 72 f-16 kovos lėktuvus ir 
sutiko toliau tartis dėl kitų bazių 
laikymo Ispanijoj.

Lenkija paskelbė naujus rin
kimų įstatymus, griežtai 
draudžiančius opozicijos kandi
datų statymą, nors pareigūnai ir 
bus renkami iš didesnio kandida
tų skaičiaus.

J. T. Saugumo taryba, JAV 
susilaikius, vėl pasmerkė Izraelį 
už 4 palestiniečių vadų 
ištrėmimą į pietinį Libaną.

Šiaurės korėjietė Kim Hyong 
Hee prisipažino su bendradar
biu išspogdinusi Pietų Korėjos 
keleivinį lėktuvą. Ji buvusi šiam 
uždaviniui užangažuota Šiaurės 
Korėjos, siekiančios suardyti 
Pietų Korėjoj vykstančius olim
pinius žaidimus.

J. T. Pasaulio sveikatos orga
nizacijos gen. direktorium vie
ton į pensiją pasistraukusio dano 
dr. Halfdan Mahler buvo išrink
tas japonas dr. Hiroshi Nakaji- 
ma.

Haiti prezidento rinkimai, 
nepaisant opozicijos skelbto rin
kimų boikoto, įvyko, nors juose 
dalyvavo nedidelis balsuotojų 
skaičius. JAV žada bendradar
biauti su rinkimus laimėjusiu 
kandidatu.

Argentinos armijos pik. Itn. 
Aldo Rizo bandymas surengti su
kilimą prieš dabartinę vyriau
sybę buvo sužlugdytas vyriausy
bei ištikimų karių.

KAIP CARAI UŽDARINĖJO BAŽNYČIAS LIETUVOJ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

Lietuvos Kat. Bažnyčios Kro
nikos Nr. .72 Lietuvoje buvo iš- . 
leistas 1986 gruodžio 8, per Ma
rijos Nekaltą Prasidėjimą.

Numerio turinys yra toks: 
Dėkojame, Minint 100 mėtų 
Kęstaičių bažnyčios gynimo su
kaktį, Vergo vaikas — verg
valdžio nuosavybė, Dviveidžia- 
vimo mokykla, Dėkojame už 
auką, Vėl užpuldinėjami kuni
gai, Kratos ir tardymai, Mūsų 
kaimynai, Žinios iš vyskupijų, 
Sovietinėse respublikose, Nauji 
pogrindžio leidiniai.

Padėka Šventajam Tėvui

Katalikiškoji lietuvių tauta 
nuoširdžiai dėkoja Jūsų Švente
nybei už suteiktu palaiminimą 
besilankantiems Švč. Mergelės 
Marijos atlaiduose Šiluvoje, už 
jų pagarsinimą pasauliui, už 
telegramą Vilniaus Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos atlaidų 
proga ir nepaliaujamą rūpestį 
mūsų krašto Bažnyčiai!

Vieningai susitelkę maldoje 
prie Švč. Mergelės Marijos kojų 
meldžiame Viešpatį Jūsų Šven
tenybei sveikatos ir gausios Die
vo palaimos Jūsų apaštališkose 
kelionėse, skleidžiant Kristaus 
dvasią ir šviesą visoms tautoms.

Nepaisant' višų~^šūnkūrhų Tf 
esamų aplinkybių, mes trokšta
me ir tikimės sulaukti Jūsų Šven
tenybės apsilankymo mūsų 
Tėvynėje, švenčiant 600 metų 
Krikšto Jubiliejų.

Šios malonės laukia visa tikinti 
Lietuva, kuri yra pasiryžusi likti 
ištikima Kristui ir Jo Įpėdiniui 
— Romos Popiežiui.

Padėka Amerikos vyskupų 
konferencijai •

Su nuostaba ir dėkingumu 
klausėmės pranešimo per radiją 
apie tai, jog JAV Vyskupų Kon
ferencijoje buvo iškeltos Lietu
vos Katalikų Bažnyčios 
skaudžios problemos.

Lietuvos katalikai nuoširdžiai 
dėkoja JAV Vyskupų Konferen
cijai už rodomą dėmesį mažai 
lietuvių tautai, už krikščionišką 
jautrumą jos vargams ir moralinę 
paramą persekiojamai ir kovoja
nčiai Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai.

Teatlygina Visagalis Dievas!

Sveikina
Vilkaviškio vyskupijos kunigai 

nusiuntė sveikinimą J. E. vysk. 
Julijonui Steponavičiui.

Sveikinimas pradedamas to
kiu rhotto: “Dievas davė ne 
baimės dvasią, bet galybės, 
meilės ir protingumo dvasią.” 
(Tim.1,7)

Toliau sveikinime taip rašo
ma: “Nuoširdžiai sveikiname 
garbingo auksinio kunigystės ir 
deimantinio amžiaus jubiliejų 
proga, linkime ir toliau mūsų 
krašto Kristaus Bažnyčioje būti 
“tvirtu ir nepalaužiamu Evange
lijos šaukliu, Apaštalu ir Moky
toju” (Tim. 1,10).

Sveikinimą pasirašė 83 kuni-

Minint 100 metų Kęstaičių 
gynimo sukaktį

Carinė Rusija gerai suprato, 
kad kol nebus sunaikintas katali
kų tikėjimas Lietuvoje ir nuslo
pinta tautinė sąmonė liaudyje, 
nuolatos kils riaušės ir pasi-

priešinimas carinės valdžios ru
sinimo politikai. To siekdama ji 
ėmė uždarinėti vienuolynus ir 
bažnyčias, ugdžiusius lietuvių 
liaudies gilų tikėjimą ir meilę 
savo kraštui. Žemaičių vyskupi
joje buvo uždaryti 46 vienuoly
nai ir 23 koplyčios ir bažnyčios.

Vaiančius nurodo, kaip elgtis
Kaip tokiais atvejais elgtis 

vysk. Motiejus Valančius aiškiai 
nurodė Tilžėje leidžiamose 
brošiūrose: “Maskoliams
bažnyčias atimant, katalikai turi 
ne vien šiaip sau jau vyresnybės * 
melsti, kad to nedarytų, bet dar 
turi susibėgti visos parapijos 
žmonės, vyriški ir moteriškos, 
vakarčiu nešinos. Turi pripildy
ti, apgulti bažnyčią ir neleisti 
maskolių prie Dievo namų. 
Pačioje bažnyčioje turi nakvoti 
ir su ašaromis giedodami turi 
melsti Viešpaties, idant gelbėtų 
šventą savo bažnyčią?:.”

“Jei kurį žmogų maskoliai 
muštų, kapotų, čaižytų su 
bizūnais, vis tai turi iškentėti. 
Taip darė Tytuvėnų parapijonys, 
taip darė ir Minsko gubernijos 
katalikai, išplėšiant jiems 
bažnyčias. Po kelias dienas ir 
naktis gulėjo bažnyčioje ir šven
toriuje, dėl to sakau, jogei yra 
reikalmgąi.vakartis. "^Kęstaičių^šgriovimą. Pirma ? * tel>etreiTKiaijii įcGulag^.

Jūsų vėlės yra vertos to, įdant studijėlė buvo išspausdinta Nau 
dėl jų išganyo truputį pa- 
kentėtumėte. todėl, mano vai- (nukelta į 2 ps .)

Garsioji Vilniaus katedra, okupantų atimta iš tikinčiųjų ir paversta paveikslų galerija 
bei koncertų sale. Dabar vykdomas platus vajus, visur renkami parašai, kad katedra 
būtų vėl sugrąžinta tikintiesiems. Žiūr. vedamąjį.

JAV AMBASADORIUS NEPRIĖMĖ 
TARYBINĖS LATVIJOS DEPUTATŲ

JAV ambasadorius Maskvoje 
Jack Matlock atsisakė priimti 
grupę Latvijos vadinamosios au
kščiausios tarybos deputatų, 
norėjusių ambasadoriui pareikš
ti protestą dėl JAV Kongreso At
stovų rūmų priimtos rezoliucijos 
Latvijos nepriklausomybės 
šventės proga.

Vadinamosios tarybinės Lat
vijos deputatai palaikė šios rezo
liucijos priėmimą provokaciniu 
veiksmu ir įsikišimu į — jų 
žodžiais tariant — suvereninės 
respublikos vidaus reikalus.

Vadinamieji Latvijos deputa
tai atvykę prie amerikiečių am
basados Maskvoje ir išreiškę pa
geidavimą pasimatyti su amba
sadoriumi. turėjo laukti gatvėje 
apie valandą laiko, kol ambasa-

kai, nesigailėkite nei savo namų, 
nei turtų, nei gyvybės... 
Turėki tės, mano vaikai,
turėldtės tikėjimo, nors jus visus 
išmuštų. Jei maskoliai ims kurį į 
nagą, jei muš, tvos, žudys, visa 
tai katalikas tegul kenčia. Vieš
pats Dievas kenčiančiam už 
tikėjimą priduos stiprybės ir 
kantrybės...”

Vysk. M.Valančiaus paragini
mus persekiojami lietuviai giliai 
dėjosi į širdį ir pavojaus metu 
žinojo, kaip reikia elgtis.

Čia pateiksime Kęstaičių 
bažnyčios gynimo jstoriją pagal 
Petro Veblaičio knygą “Kova su 
caro valdžia už Kęstaičių 
bažnyčią”.

(Kas tas P. Veblaltis)
(Petras Veblaitis buvo kunigas 

istorikas gimęs 1895 gegužės 27 
Dargužiu kaime, Linkuvos val
sčiuje, Šiaulių apskrityje. Baigęs 
Kauno kunigų seminariją, kuni
gu įšventintas 1918 m., buvo 
Žemaičių vyskupijos archyvaras, 
pavardžių atlietuvinimo' komisi
jos narys, daug rašė periodikoje 
vietovardžių bei pavardžių rei
kalu. Pasinaudodamas vyskupi 
jos dokumentų archyvu, parašt 
kelias studijas apie bažnyčias i 

-1938 metais studiją api<

dos antrasis sekretorius jiems 
pranešė, kad ambasadorius juos 
galėtų priimti tik kaip privačius 
asmenis, bet ne kaip Latvijos de
putatus.

Spaudos agentūros, pranešda
mos šią informaciją, atkreipė 
dėmesį, kad JAV niekada nepri
pažino teisėtu Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Remdamiesi šiuo nusi
statymu, amerikiečiai nelaiko, 
kad vadinamųjų tarybinių Pabal
tijo respublikų deputatai atsto
vauja jų tautoms.

FBI areštavo Aberdeen ban
dymų stoty instruktorium dir- 

- busį JAV armijos seržantą Da- 
niel VV. Richardson už bandymą 
perduoti Sov. S-gos agentui 
slaptų dokumentų.

JAV senatorius Frank Lauten- 
lx;rg, neseniai grįžęs iš kelionės 
Centro ir Rytų Europoje, savo 
įspūdžius pateikė New Jersey 
valstijos laikraščio skaitytojams.

Straipsnis pradedamas sena-
toriaus Lautenberg anekdotu 
apie “atvirumą”: žmogus medi
cinos specialistams išdėsto savo 
negalavimą: nematau to, ką 
girdžiu! Taip ir aš, rašo senato
rius Lautenljerg, Sovietų Sąjun
goje nemačiau visų tų pasikeiti
mų, apie kuriuos tiek daug esu 
girdėjęs.
- “Atvirumas” iš tikrųjų yra po
litinis miražas Vakarams, o ne 
žmogaus teisių stebuklas sovietų 
piliečiams. Negalima paneigti 
naujų apraiškų kultūroje ir poli
tikoje, bet mums svarbiausioje 
srityje, pagrindinių žmogaus tei
sių srityje, yra per maža pažan
gos, rašo Lautenberg.

Dar daug kalinių yra likę lage
riuose vien dėl savo politinių ar 
religinių įsitikinimų, Sovietai te- 
bepiktnaudžiauja psichiatrijos 
mokslu susidorodami su kitami
nčiais. “Viešumo” įtaka yra 
jaučiama ne vien Maskvoje, tęsia 
senatorius. Viešos demonstraci
jos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je rugpjūčio 23 buvo nesutruk
dytos, nors demonstracijų daly
viai ir organizatoriai vėliau pa
tyrė smurtą, pažeminimą, net 
ištrėmimą iš savo kraštų.

Tokie veiksmai rodo, kad so
vietinis atvirumas nė iš tolo ne
gali lygintis su Vakarų demokra
tija. Okupuotų Pabaltijo kraštų 
piliečiai tebekenčia sovietinę 
priespaudą ir prievarta brukamą 
rusifikaciją. Daugelis jų negali 
laisvai praktikuoti religiją. Pa- 
baltiečiai žmogaus teisių gynėjai

Nuomonė apie “atvirumo^ 
dvasioje įvestus pasikeitimus

Nobelio premijos laureatas 
Andrei D. Sacharovas buvo 
priimtas gen. sekr. Gorbačiovo. 
Šia proga Sacharovas įteikė jam 
disidentų sąrašą ir prašė, kad jie 
būtų visi paleisti ir kad būtų su
teikta laisvė emigruoti. Gor
bačiovas sąrašą priėmė, bet nie
ko nepažadėjo.

Tūkstančiai Jeruzalėj sutelk
tų Izraelio policininkų ašarinėm 
bombom apmėtė ir lazdom ap
daužė iš pagrindinės islamo 
mečetės išeinančius arabus. Nuo 
gruodžio mėn. prasidėjusių de
monstracijų buvo nušauti 38 pa
lestiniečiai.

JAV nutraukė priešinimąsi ir 
leido Sov. S-gai pasidaryti Pa
saulio banko, Tarptaut. moneta
rinio fondo ir Bendro susitarimo 
dėl tarifų ir prekybos nariu, jei 
Sov. S-ga tikrai vykdys 
pažadėtas ūkines reformas. 

priklauso nuo to, ar esi lietuvis 
aktyvistas ar sovietinės vyriau
sybės pareigūnas, rašo baigda
mas Lautenberg. Bet jei esi 
Amerikos senatorius, kelionė 
Rytų Europos kraštuose gali pri-
vesti tik prie vienos išvados. 
Būtent, kad “atvirumas” turi dar 
toli nužengti, kol suderins žmo
gaus teisių praktiką Sovietų Są
jungoje su tarptautiniu mastu 
galiojančiais principais ir idealais 
žmogaus teisių srityje.

Salia sovietų valdomų kraštų 
New Jersey senatorius Frank 
lautenberg dar aplankė Lenkiją 
ir Rumuniją.

11 dienų kelionėje su senato
riumi keliavo Nevvarko arkivy
skupas Theodore McCarrick, 
kuris irgi panašią nuomonę iš
reiškė arkivyskupijos laikraštyje.

Senatorius Frank Lauten- 
besrg neseniai kartu su kitais 16 
Amerikos senatorių sovietų ly
deriui Gorbačiovui pasiuntė laiš- 

’ ką, kuriame prašoma iš tremties 
išlaisvinti stalinizmo auką — lie
tuvį sąžinės belaisvį Balį Grajau
ską ir leisti jam ir jo šeimai emi
gruoti j JAV.

PABALTIECIŲ 
AUKOS 
AFGANISTANE

Švedų televizija neseniai per
davė vieno Švedijoje gyvenančio 
latvio kino operatoriaus paga
mintą dokumentinį filmą apie 
jau aštuonerius metus be
sitęsiantį kruviną karą Afganista
ne.

Kaip pastebėjo švedų spauda, 
filmas yra giliai sukrečiantis ne

nistane vykstančių karo veiksmų 
žiaurumus, bet taip pat dėl jame 
iškeliamų psichologinių proble
mų, kurias Afganistano konflik
tas sukelia jame dalyvaujantiems 
jaunuoliams raudonarmiečiams.

Šios rimtos psichologinės pro
blemos išryškėjo pačių sovietų 
apie Afganistano karą pagamin
tame filme, kurio fragmentus 
latvis kino operatorius įterpė į 
savo reportažą. Šio sovietinio fil
mo tikslas buvo pateisinti sovie
tų dalyvavimą Afganistano kon
flikte tariamais politiniais, pa
triotiniais ir vadinamojo interna
cionalizmo motyvais.

Šiuos motyvus, tačiau, sužlug
do kare dalyvavusių jaunuolių 
pareiškimai, kuriuose visu ryš
kumu atsispindi jų patirta ir te- 
bepergyvenama žmogiškoji tra
gedija. Vien iš Pabaltijo kraštų į 
Afganistaną buvo pasiųsti apie 
60,000 jaunuolių, iš kurių, deja, 
ne visi turėjo laimės gyvi sugrįžti 
į savo tėvynes.

Grįžusieji yra paženklinti 
neišgydomomis fizinėmis ir psi
chinėmis žaizdomis. Jaunuoliai 
pabaltiečiai pagrįstai nesupran
ta, kodėl jie yra verčiami vykti 

— kariauti į tolimą ir svetimą kraš
tą, be įtikinančios ir pateisina
mos priežasties žudyti žmones ir 
aukoti savo pačių gyvybę vardan 
kažkokio neaiškaus ir nesuvokia
mo internacionalizmo.

Grįžusiųjų pergyvenamą dra
mą dar pagilina izoliacijos jau
smas, kurį sukelia sunkumai vėl 
įsijungi į normalų socialinį gyve
nimą. Jaunuoliai su kartėliu kon
statuoja, jog valdžia jais ne
sirūpina ir juos slegia aplinkos 
nejautrumas. Tai mūsų atpildas, 
pažymėjo vienas latvis jaunuolis, 
už mūsų prievartinį dalyvavimą 
šlykščiame ir purviname kare Af
ganistano žemėje.

Izraelis, siekdamas suvaržyti 
arabų demonstracijas, paskelbė 
Rytų Jeruzalėj išimties būklę ir 
uždraudė privačiom šalpos orga
nizacijom aprūpinti maištu sto
vyklose gyvenančius palesti
niečius.



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Širvintų rajono liaudies 

meistrai E. Pileckienė, J. Binkis, 
Gediminskų šeima ir kiti buvo 
aplankyti kraštotyrininkų, kurie 
fotografavo liaudies dailės kūri
nius, nustatinėjo stogastulpių ir 
koplytstulplių autorius. Yra 
ruošiamas apie tai albumas.

— Vilniuje gruodžio mėnesy
je gastroliavo užsieniečių kolek
tyvai. Prancūzijos baleto G. Ros- 
sy teatras parodė “Dieviškąją ko
mediją”, “Šekspyrą” ir “Vakaro 
programą”. Koncertavo seno
sios muzikos ansamblis “Art 
flourisan”, “Belgrado madrigali- 
stų” choras atliko kamerinio dai
navimo koncertus. Vargonų mu
zikos gerbėjai turėjo progos iš
girsti vieno Anglijos iškilaus 
meistro C. Androos grojimo, o 
Anglijos roko ansamblis “Wishi- 
bone Ash” koncertavo Vilniaus 
sporto rūmuose.

— Mongolijoje gastroliavo 
operos solistė Nijolė Ambrazai
tytė ir baleto solistai Nelė Bere- 
dina ir Petras Skirmantas. Aka
deminiame operos ir baleto tea
tre Ulnan Batore mieste Ambra
zaitytė dainavo Carmen partiją 
to vardo operoje. Jinai dainavo 
lietuviškai, Don Jose — vaidme
nį atliko artistas H. Krūmas, dai
navęs estiškai, o vietiniai solistai 
ir choras dainavo mongolų kalba. 
Baleto solistai šoko “Gulbių 
ežero” spektakliuose.

1 ■ . ‘Matuzevičiaus kūrybos vakaras, 
skirtas jo 70-mečiui. Kalbėjo ir 
sveikino eilė kultūrininkų — 
rašytojų, leidyklų, Pasvalio ir

— Pabaltijo valstybių tautinių 
drabužių parodos Japonijon, 
vykstančioje Saporo mieste, iš 
Nacionalinių drabužių kolekci
jos Liaudies meno draugijos fon
do išsiųsta dešimt tautinių ko
stiumų, sukurtų garsiųjų audėjų 
E. Baumilaitis, O. Jazerskienės, 
M. Kriukelienės, V. Zarow- 
skienės. Taip pat išsiųsta video 
įrašai apie Lietuvos liaudies 
meną.

— Vilniuje Meno darbuotojų 
rūmuose gruodžio 22 įvyko Lie
tuvos valstybinės premijos lau
reato, vertėjo, poeto Eugenijaus

Anykščių rajonų atstovai, skaity
tojai. Į lietuvių kalbą jis yra iš
vertęs apie 50 įvairių tautų rašy
tojų kūrinių, o už A. Puškino 
vertimus jubiliatui paskirtas 
specialus diplomas. Jo eiles 
skaitė aktorė G. Urbonaitė, 
meno veikėjas V. Kybartas, o 
muzikinę programą atliko Val
stybinės filharmonijos ir Akade
minio operos ir baleto teatro so
listai. Vakaro metu veikė O. 
Pajėdaitės fotografijų paroda 
“Dšimtmetis iš poeto Eugeni
jaus Matuzevičiaus gyvenimo”. 
Septyniasdešimtmečio proga

poetas apdovanotas Tautų drau
gystės ordinu.

— Vilniaus Dailės parodų 
rūmuose įvyko pirmoji jungtinė 
vidurinių meno mokyklų ir 
dailės technikumų dėstytojų 
kūrybos paroda. Eksponuota 
apie 170 vaizduojamosios ir tai
komosios dailės kūrinių.

— Hamburge įvyko pramogi
nių šokių klubinių komandų 
varžybos, kuriose pirmų kartą 
dalyvavo trys kauniečių poros — 
E. ir A. Modzeliauskai, V. ir L. 
Raginiai, G. ir O. Gunko. Jie 
laimėjo pagrindinę 10-ties šokių 
nugalėtojams skirtą taurę.

S. L. K.

VALDAS Č. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, Kast 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose; 
86 - 01 114th St, Richmond Kili, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo kiijentais.

Savaitės 
įvykiai

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO ATSTOVAI SVEIKINA 
JAUNIMĄ OKUPUOTOJ LIETUVOJ

Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso organizatoriai ir dalyviai, 
gavę sveikinimą iš okupuotos 
Lietuvos, gruodžio 30 d. atstovų 
posėdyje patvirtino laišką oku
puotos Lietuvos jaunimui. 
“Amerikos Balsas” tą pačią dieną 
radijo bangomis laišką perdavė į 
Lietuvą. Skaitė Gintaras Grušas, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkas.

-o-
Mieli Lietuvos bendraamžiai 

ir bendraminčiai.
Mes, į Australiją suvažiavusie

ji lietuvių jaunimo atstovai iš 11 
laisvojo pasaulio kraštų, 
nuoširdžiai sveikiname jus, 
brangus Lietuvos jaunime. Čia 
susirinkome įprasminti šio VI- 
ojo Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso šūkį: “Tautos likimas 
— mūsų atsakomybė”.

Nors esame iš skirtingų pašau

JAV ir Ispanija pasiekė naują 
susitarimą dėl karinio bendra- 
darbiavhnė: gerokai ?;suyąi^afitj.;: 
tep esaųęių:JAV; ikarmių^bazių.. įjo kampų, veikiami savo gyve- 
veiklą, prie Madrido esančią ' ’ ' “
aviacijos bazę visai panaikina
nčią per 3- metus. JAV karių 
skaičius bus sumažintas 40 proc. 
Jų dabar ten laikoma apie 
12,500. ’

Centro Amerikos valstybių 4 
prezidentų spaudžiamas, Nika
ragvos prezidentas Daniel Orte
ga Savedra sutiko tiesioginiai 
tartis dėl taikos su partizanų va
dais ir suspenduoti išimties 
būklę. Jis taip pat sutiko pa
skelbti politinę amnestiją, jei 
būtų sutartos paliaubos ir jei par
tizanai sutiktų įsilieti į civilinį 
gyvenimą. :

Prezidentas Reagan nutarė 
vėl atnaujinti Nikaragvos parti
zanų aprūpinimą ginklais ir 
prašyti kongresą paskirti partiza
nų karinei paramai pinigų, nes 
tik tokiu būdu Nikaragvos prezi
dentas bus priverstas laikytis 
savo pažadų.

Sov. S-ga leido Izraelio dele
gacijai atvykti į Maskvą ir įsteigti 
Izraelio interesų įstaigą, bet ne 
diplomatinę atstovybę.

Turino kardinolas paskyrė 
tris laboratorijas (po vieną iš 
JAV, Britanijos ir Šveicarijos) 
Turino drobulės amžiui ištirti.

nuoširdžiai dėkojame ryžtingie
siems Lietuvos jaunuoliams, ku
rie savo pavyzdžiu įkvepia mus 
ir teikia mums naudingų žinių 
apie dabartinę Lietuvos padėtį.

Mes didžiuojamės tokiais kaip 
Vytautas Bogušis, Petras 
Gražulis, Robertas Grigas, Ma
rytė Gudaitytė, kun. Vytautas 
Prajara, kun. Romas Puzonas, 

Julius Sasnauskas, . Romas 
Žemaitis ir daugelis kitų, kurie 
savo drąsa, tikėjimu ir tėvynės 
meile aktyviai išlaiko tą brangią 
lietuvišką dvasią okupacijos sąly
gomis. Kai Lietuvoje naikina
mos religinės ir dorovinės tradi
cijos, slopinamos kultūrinės ver
tybės, vyksta rusinimas, Lietu
vos istorijos klastojimas, bruka
ma propaganda ir dezorientaci
ja, stiprinamas tarybinimas ir 
plinta nužmogėjimas, šie ryžtin- 
giejfcjaunuoliai skatina mus akty
viau cfeSjti.

tais pabaltiečiais, kurie perse
kiojami už dalyvavimą rugpjūčio 
23 d. demonstracijose Rygoje, 
Taline ir Vilniuje.

Jungiamės su Lietuvos jauni
mu, kuris ryžtasi pasukti tautos 
likimą tiesos ir gėrio idealų link
me bei siekia žmogaus teisių ir 
tautos laisvės visapusiško įgy
vendinimo.

Vl-ojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atstovai

Pagal gautas žinias Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongrese da
lyvavo atstovų: 39 iš JAV, 19 iš 
Kanados, 15 iš Australijos, 3 iš 
Didž . Britanijos, 6 iš Vakarų 
Vokietijos, po 1 iš Prancūzijos ir 
Švedijos. Iš Pietų Amerikos at
vyko 13. Tai yra 7 iš Argentinos, 
5 iš Brazilijos, 1 iš Kolumbijos.

Buvo išrinkta nauja Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos valdy
ba. Pirmininku išrinktas Alvydas 
Saplys, Jis yra baigęs Toronto 
universitetą ir dirba kaip kom
piuterių specialistas.

Kiti valdybos nariai: Rita Ru- 
. \į..daitytė, Mirga Šaltmieraitė, Ma-

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavem. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu- . 
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus ir tax shehers. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
VVąrcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1ČUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunlit 
Dr., Watchung, N J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

namojo krašto aplinkos, mus riša 
meilė Lietuvai ir noras ją išlaiky
ti gyvą užsienyje. Jūsų teigimas, 
kad užsienio radijo laidos ir susi
tikimai su mumis yra vienintelis 
Lietuvos jaunimo žmonių šalti
nis, patvirtino mūsų gyvo ryšio 
svarbą. Mes Vl-ojo Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso atstovai,

Mes rengiame demonstraciją 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
padariniams priminti. Ji įvyks 
prie Sovietų Sąjungos ambasa
dos Australijos sostinėje Can- 
berroje.

Šiandien, jos išvakarėse, soli- 
darizuojamės su lietuviais bei ki-

ryte Balaišytė, Daina Kal«n- 
draitė ir Monika Spūdaitė.

Naujoji Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos valdyba per atei
nančius penkerius metus ketina 
daug dėmesio skirti j ryšių su 
Lietuvos jaunimu plėtojimą ir 
išeivijos jaunimo veiklos koordi
navimą bei skatinimą.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton.MA 02402. Tel. 
617-586-7209.

DĖMESIO ŽURNALUI ‘'B Rd D G ES”!
Darbininko skaitytojai kviečiami nepalikti vaikų ir. anūkų 

be lietuviško laikraščio. Jei kas iš anūkų nebegali skaityti 
lietuviškai, užsakykite “BRIDGES”. Tai 10 kartų metuose išei
nąs žurnalas anglų kalba. Informuojama apie lietuvių gyveni
mą okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje. Metinė prenumerata tik 
10doi.

Prašau siuntinėti Bridges šiuo adresu:
Vardas, pavardė .............................. . .................................
Adresas ...............................................................................

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

josios Romuvos žurnale, paskui 
išleista atskira knyga. Mirė 1972 
vasario 15 Kaune. Jis buvo 
Union, N.J., gyvenančio smuiki
ninko Juliaus Veblaičio dėdė. — 
Darbininko redakcija.)

Kęstaičių istorija
Kęstaičių bažnyčią ir kunigų 

invalidų namus uždaryti rusų 
valdžia ėmė ruoštis nuo pat 1886 
m. pavasario. Tuo tarpu valdžios 
aukštosios sferos rengė Kęstaičių 
filijos, priklausiusios Alsėdžių 
parapijai, panaikinimo įsakymą, 
rusų caras Aleksandras III (1881 
- 1894) jos uždarymo įsakymą pa
sirašė lengva širdimi. Lietuvai 
supravoslavinti ir surusinti me-

WASHINGTONO JAUNIMO SĄJUNGOS SKYRIUS 
RUOŠIA JAUNIMO POLITINIO SEMINARO 
(VVASHINGTONE, D.C. VASARIO 5-7) PROGRAMĄ IR 
KVIEČIA JAUNIMĄ GAUSIAI DALYVAUTI.

Iš k. Lina Zilionytė, Rita Bureikaitė, Arūnas Gudaitis, Rasa 
Avižienienė, Algis Šilas, Rūta Virkutytė, Paulius Mickus, 
-dr. Tomas Girnius. Nuotr. Arūno Pemkus

todą, uždarinėjant bažnyčias ir 
vienuolynus, jis paveldėjo jau iš 
savo tėvo Aleksandro II (1855 - 
1881) ir iš savo senelio Mikalo-' 
jaus I (1825 -1855). Aleksandrui 
III, kaip ir jo pirmtakams, buvo 
aišku, kad lietuvius "metiežni- 
kus” reikia "iskorenit”, t. y. pa
kirsti jiems šaknis.

1886 metų vasarą Vilniaus ir 
Kauno generalgubernatorius 
Ivanovas Kochanovas gavo iš 
vidaus reikalų viceministerio ku
nigaikščio Gagarino pranešimą, 
kad tais metais liepos 10 d. 
"Viešpats imperatorius teikėsi 
aukščiausiai įsakyti: ištuštinti 
Kęstaičių invalidų namus, 
...esančią prie tų namų bažnyčią 
uždaryti.”

Žemaičių vyskupo padėtis 
buvo sunki. Caro įsakymas 
bažnyčią uždaryti buvo au
kščiausias įsakymas. Jo privalo
mumas buvo paremtas fizine Ru
sijos jėga, prieš kurią spirtis vy
skupas neturėjo tos rūšies gink
lų. Tokiais atvejais vyskupas pri
valėjo nusileisti fizinei valdžios 
prievartai. Kova buvo galima tik 
moraline Bažnyčios jėga ir atitin
kamais pasyvaus pasipriešinimo 
būdais.

Tokios taktikos vyskupas lai
kydamasis, gavęs įsakymą užda
ryti Kęstaičių bažnyčią, per
siuntė ją vykdyti vyskupijos kon
sistorijai, kuri veikė jo nurody
mais. Konsistorija, daugiau kaip 
dvi savaites padelsusi, rugsėjo 
mėn. liepė Alsėdžių dekanui, 
Sedos klebonui kun. Pranciškui 
Mažeikai, įvykdyti gubernato
riaus įsakymą. Galimas dalykas, 
konsistorija nesiskubino siun
tinėti raštų dėl to, kad Kęstaičių

Užsakytojo pavardė ir adresas ............
apylinkės gyventojai, sužinoję, 
kad bus uždaryta jų bažnyčia, 
turėtų laiko susitarti, kaip ją gin
ti.

Slinko neramios apylinkės gy
ventojams dienos. Žmonės, ge
rai suprasdami susidariusią 
padėtį, nutarė pasiųsti į Petrapilį 
pas carą 5 vyrų delegaciją su 
prašymu neuždaryti Kęstaičių 
bažnyčios. Po prašymu pasirašė 
trys šimtai žemaičių.

s Uždaryti bažnyčią buvo pa
skirta rugsėjo 24 diena. Dar ge
rokai prieš tą dieną policįja vi
suose keliuose buvo išstačius! 
apsiginklavusius vyrus saugoti, 
kad Kęstaičių invalidų namų 
vedėjas kun. Juknevičius neiš
vežtų kur nors invalidų namų 
turto. Aplinkiniai gyventojai, 
žinios apie bažnyčios uždarymą 
paveikti, būriais rinkosi į 
Kęstaičių bažnyčią, bijodami, 
kad, išsivaikščiojus iš bažnyčios, 
atvažiavę valdžios atstovai jos 
neuždarytų, tikintieji, vieni ki
tus pakeisdami, ištisai budėjo 
bažnyčioje, giedojo šventas gie
smes, meldėsi. Jau rugpjūčio 23 
į Kęstaičių bažnyčią buvo pri
važiavę daugybę žmonių, ir pil
na bažnyčia kiaurą naktį laukė 
atvykstant komisijos. Komisija 
atvažiavo rugsėjo 24 d. ir rado 
pilną bažnyčią žmonių.

Kad atvykusi komisija ne
galėtų uždaryti bažnyčios, mote
rys nukėlė bažnyčios duris ir jas 
paslėpė. Valdžios atstovai ir ku
nigai, atėję į bažnyčią, rado ją 
atvirą be durų. Susirinkę 
žmonės komisijai leido prieiti 
prie bažnyčios durų angos, to
liau eiti neleido, šaukdami: "Ne
leisime! Neduosime!”

(Bus daugiau)

Pridedu 10 dol. prenumeratai Ir auką..............................
Bridges, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tasolino 
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PIIONES (718) 32fi - 1282 320 - 3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

.1933 +1976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TF1AVEL SERVICĘ 
2129 KNAPP STREET 

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



Vasario 16 ir Vilniaus katedra
Netrukus minėsime Vasario 

16-tląją, 70 metų sukaktį, kai 
Lietuvos sostinėje Vilniuje buvo 
paskelbtas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas. Šiais me
tais su šiuo minėjimu siejasi ir 
kita reikšminga sukaktis, būtent, 
600 metų nuo Vilniaus katedros 
pašventinimo. Vilniaus katedra, 
Lietuvos krikščionybės židinys 
ir kartu tautinė šventovė, kurio
je palaidotas Vytautas Didysis, 
jau 35 metai, kai Sovietų 
valdžios uždaryta ir paversta pa
veikslų galerija ir koncertų sale. 
Lietuvos katalikai kovoja už jos 
atgavimų ir prašo mūsų pagal
bos.

Artinantis Lietuvos krikščio
nybės sukakčiai, jubiliejaus ko
mitetas Lietuvoje, vadovauja
mas vysk. J. Preikšo, 1985 m. 
kreipėsi į okupuotos Lietuvos 
vyriausybę, prašydami jubilie
jaus proga grąžinti Vilniaus kate
drų.' Lietuvos globėjo Šv. Kazi
miero šventovę Vilniuje ir Mari
jos Taikos Karalienės šventovę 
Klaipėdoje, kuri pastatyta Sovie
tų Sąjungos leidimu ir tikinčiųjų 
aukomis. Gautas neigiamas atsa
kymas. Anilionis net pagrąsino, 
kad jubiliejaus minėjimas bus 
uždraustas ir pats komitetas, 
uždarytas, jei-jis ir toliau reikš, 
anot Anilionio, tokius ekstremi
stinius reikalavimus. Tai 
sužinojęs, Lietuvos vyčių sei
mas, įvykęs 1986 m. vasarą Al- 
lentown, Pa., kreipėsi į Ameri
kos vyskupų konferenciją ir į 
Kongresą, prašydamas interven
cijos.

JAV vyskupų konferecija, įvy
kusi tų pačių metų lapkričio 12 
Washingtone, vieningai priėmė 
vysk. P. Baltakio pasiūlytą rezo
liuciją ir kreipėsi į Sovietų vy
riausybę prašydama, kad ji laiky
tųsi Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos, 1975 m. Helsinkio 
baigiamojo akto ir kitų tarptauti

nių įsipareigojimų ir patenkintų 
Lietuvos vyskupų prašymą 
grąžinti religiniam naudojimui 
Vilniaus katedrą, Šv. Kazimiero 
šventovę Vilniuje ir Marijos Tai
kos Karalienės šventovę 
Klaipėdoje.

Kitais metais, 1987 balandžio 
11, Lietuvos krikčionybės jubi
liejaus centrinis komitetas po 
savo posėdžio New Yorke pa
siuntė šiuo pačiu reikalu raštą 
Sovietų gen. sekr. M. Gorbačio
vui. Atsakymas negautas.

Lietuvos katalikai, nebodami 
Sovietų grasinimų ir represijų, 
neatlaidžiai kovojo dėl Taikos 
Karalienės šventovės Klaipėdoje 
grąžinimo. Nuo 1974 ligi 1986 
pasiuntė šiuo reikalu sovietų 
valdžiai 10 peticijų su daugiau 
kaip 300,000 parašų ir nuo 1981 
ligi 1986 pasiuntė į Maskvą 9 de
legacijas. Peticijų akcija buvo 
vedama ir Amerikoje, į ją akty
viai įsijungus kard. J. Bernardi
nui ir kitiems. Pagaliau gauta 
žinia, kad Sovietai pažadėjo laike 
vienerių metų Klaipėdos šven
tovę grąžinti.

Didėja akcija ir Vilniaus kate
drai atgauti. Praeitą rudenį, 
1987 lapkričio 1, švenčiant Phi- 
lądęlphijoje Ljietuyęy krikščio
nybės jubiliejų, Philadelphijos 
kardinolas J. Krol iškėlė reikalą 
pasiųsti M. Gorbačiovui petici
ją, kad būtų grąžinta Lietuvos 
tikintiesiems Vilniaus katedra, ir 
pirmasis ją pasirašė. Pasirašė ir 
kongresmanas Robert A. Blor- 
ski, Jr., (D., Pa.), įnešęs šiuo rei
kalu ir rezoliuciją į Atstovų 
Rūmus (H. Res. 300). Philadelp
hijos jubiliejaus komitetas ir LB 
apylinkė, vad. Teresės 
Gečienės, pradėjo organizuoti 
peticijų akciją, padedant Lietu
vių Katalikų Religinei Šalpai bei 
jos vedėjui kun. K. Pugevičiui.

1987 lapkričio 8 įvykusiame

(nukelta į 4 psl.)

Mūsų problemos
Šiame — dvidešimtajame — 

amžiuje Lietuvai nepasitaikė ad
ministruoti visas savo žemes. 
Atkūrusi valstybinį nepriklauso
mumą, apie Mažosios Lietuvos, 
buvusios Prūsijos teritorijoje, 
prisijungimą net galvoti ne
galėjo. Drąsa ir ginklų pagalba 
atgavusi Klaipėdos kraštą, jį vėl 
prarado pačioje Hitlerio siautėji
mo pradžioje. Lenkai jiems 
būdinga klasta užgrobė Vilnių su 
didele teritorijos dalimi.

Po Antrojo pasaulinio karo at
sidūrusi ilgoje Sovietų Sąjungos 
okupacijoje, iš lietuvių admini
stracinių rankų — nors ir parau
dusių lietuvių rankų — turėjo 
atiduoti dalį PLietų ir Rytų 
žemių, Suvalkų trikampį ir visą 
Prūsijoje esančią Mažąją Lietu
vą.

Nors šiandien Vilnius yra oku
puotos Lietuvos sostinė, tačiau 
kasdien bijome, kad kiek pasi- 
komplikavusioje padėtyje vėl jo 
neprarastume. Dėl mums sun
kiai peržvelgiamų priežasčių net 
kai kurių Vatikano mostų stoka 
šį nerimą palaiko.

Todėl JAV LB ragina šiame 
krašte esančią išeiviją (LB valdy
bai kartu su Altu taip pat sten
giantis) ieškoti būdų, kad oficia
liose deklaracijose, kaip Vasario 
16-osios ar Baisiojo Birželio pro
gomis, JAV prezidentas, Atstovų 
rūmai ir senatas, minėdami Lie
tuvą, paminėtų ir jos sostinę Vil
nių. Dabar, po pereitais metais 
Vilniuje vykusių demonstracijų, 
gal atsiras galimybių panašias 
frazes atsargiai įterpti, nors Val
stybės departamentas šito ven
gia. Vilniaus, Lietuvos sostinės 
paminėjimai deklaracijose gali 
būti labai reikšmingi ateityje.

Kai maža tauta turi tiek daug 
teritorinių problemų, jos santy

Sv. Sabastiano katakombos: įrašas “Paule et Petre, petite pro 
Victore” — ‘ Pauliau ir Petrai, melskitės už Viktorą”. Nuotr. 
kun. prof. A. Rubšio
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kiai su kaimynais negali būti šil
ti. O nuo kaimyninių santykių 
priklauso užsienio prekyba, 
būtinų karinių pajėgų dydis ir ša
lies ekonomija. Prancūzai kivi- 
rčindavosi su vokiečiais. Šie ne
davė ramybės Lenkijai ir Čeko
slovakijai. Kai Antrąjį pasaulinį 
karą laimėję didieji patys išvedė 
sienas — kai kur labai neteisin
gas — ir įsakė tylėti, šiandien 
kivirčių oficialiai negirdime. Bet 
ar jie užmiršti? Turbūt ne visi 
užmiršti ir ne visų užmiršti.

Ar Lietuvai gali panašiai atsi
tikti ateityje? Mūsų Klaipėdos 
krašto istorija po Pirmojo pasau
linio karo buvo panaši. Tačiau ji 
trumpam laikui pasikeitė kaip tik 
dėl netylėjimo. Buvo prakalbėta 
drąsiu sukilimu, išsitariant prieš 
aliantų, Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos, Italijos ir Japonijos, 
sprendimą.

Teoretinės žinios
Klaipėdoje ir Klaipėdos krašte 

niekados nebuvau. Artimiausios 
vietovės, mano lankytos, yra 
Kretinga ir Švėkšna, kurių apy
linkes jau tryliktojo šimtmečio 
pradžioje teriojo kryžiuočiai. 
Klaipėda ir jos kraštas man, kaip 
visiems Nepriklausomos Lietu
vos gimnazijas baigusiems, buvo 
žinomi tik iš vadovėlių ir iš ska
tinimų domėtis vieninteliu Lie
tuvos uostu bei visu mūsų 
pajūriu. Net mano abitūros vo
kiečių kalbos egzaminų tema 
buvo “Was habe ich am 23 
Maerz erlebt’ (Ką išgyvenau 
kovo 23). Tai data, kai buvo 
užimtas Klaipėdos kraštas, Hi

tlerio karinėms jėgoms įžygiuo
jant.

Ir šiandien apie Klaipėdą galiu 
tik teoretiškai išsitarti, tik tiek, 
kiek išskaitau kitų paskelbtuose 
darbuose, mums visiems priei
namuose. O New Yorko 
žmonėms Klaipėdos sukilimas 
1923 metais, kuriam prisiminti 
čia esame, yra gal net visai gerai 
pažįstamas, nes Jūsų tarpe ilgai 
gyveno, sąžiningai tarnaudamas 
Lietuvos valstybės gerbūviui, 
generalinis konsulas Jonas Bu
drys, New Yorko miesto garbės 
pilietis, vyriausias Klaipėdos su- 
kililių vadas.

Mažosios Lietuvos vardas
Klaipėdos kraštas rišasi su 
Mažąja Lietuva ir su prūsais, šio 
tūkstantmečio pradžioje labiau
siai pažengusiais ir lietuviams ar
timiausiais aisčiais. Tačiau prūsų 
susiskaldymas kiltimis juos 
pražudė. Pamodė, Pagudė, No- 
tanga, Varma, Samba, Barta, 
Narduva, Galinda ir dar keletas 
— tai vis atskiros prūsų sritys, 
niekados nepajėgusios susijung
ti.

Kai kryžiuočiai, krikščionybės 
skleidimo skraistėje įsisupę, 
pradėjo juos naikinti, šie gynėsi 
atskiromis kiltimis, nesirūpinda
mi apie kaimynus, neretai juos 
net išduodami. Kai kurie didi
kai, suvilioti kryžiuočių pažadų 
bei apdovanoti vokiškaisiais titu
lais, pasiduodavo ir išeidavo 
prieš savuosius. Tuo tarpu 
kryžiuočiuose vyravo geležinė 
drausmė.

Net 1242 metų prūsų sukili
mas prieš vokiečius nebuvo vie
ningas: Iryžiuočių nepaliestos 
sritys laikėsi nuošaliai, tarsi joms 
nebūtų pavojaus. Iš daugybės 
septynerius metus kovojusių pa- 
modėnų, pagudėnų, varmiečių 
ir notangų kunigaikštukų ir didi
kų nėra išlikęs nė vienas to meto 
žymesnis ar iškilesnis prūsų 
vado vardas.

Kai lietuviai laimėjo Durbės 
mūšį, prūsai sukilo antrą kartą, 
jau visame krašte, ir iš šio suki
limo istorija jau pažįsta Herkų 
Mantą, Glapą, Auktumą ir kelis 
kitus, bet vis kaip savo kilčių va
dus. Per maždaug penkias 
dešimtis metų prūsai buvo užka
riauti ir vokiečių kolonizacijos 
greitai naikinami.

Rerormacija, supratusi apašta
lavimo reikšmę žmonių gimto
siomis kalbomis, leido tautiniai 
kiek atsigauti prūsams ir su Jais 
susimaišiusiems vakariniams lie
tuviams. Vokietija šiaurėnę 
Rytprūsių dalį administraciniais 
sumetimais septynioliktojo 
amžiaus pradžioje pavadino Litt- 
hauen, nors ši sritis buvo pada
linta tarp Gumbinės ir Kara
liaučiaus apygardų. Buvo įsteigti 
įvairių ginklų rūšių lietuvių pu- 
1 kai taigi ten lietuvių būta ap
sčiai, jei jų vardas aiškumo dėliai 
naudotas net okupanto. Vėliau 
ši sritis buvo oficialiai vadinama 
Preussisch-Litauen.

Nuo antrosios devynioliktojo 
amžiaus pusės, kai čia ėmė atsi
rasti daugiau tautinio supratimo 
ne vien kalbos požiūriu, bet ir 
politiniai galvojant, patys lietu
viai pradėjo naudoti Mažosios 
Liestuvos terminą. Taigi vardas 
yra gana naujas, įvestas todėl, 
kad mažlietuviai stengėsi 
pabrėžti savo teritorinį priklau
somumą Lietuvai.

Vykstant Pirmojo pasaulinio 
karo laimėtojų taikos konferenci
jai 1919 m., mažlietuviai raštais, 
pareiškimais ir delegacijoms tai
kos konferencijoje kėlė su 
Didžiąja Lietuva susijungimo 
klausimą. Tačiau aliantai manė, 
kad kairiajame Nemuno krante 
germanizacija yra toli pažengusi, 
ir jį paliko Vokietijai, nuo jos at
skirdami tik Nemuno dešinėje 
esančią Mažosios Lietuvos dalį 
su Klaipėdos miestu.

Ir tik dabar atsirado Klaipėdos 
krašto, Mažosios Lietuvos da
lies, vardas. Visa Mažoji Lietuva 
be Klaipėdos krašto, mūsų tam- 
tos žemių dalis, liko vokiečių 
okupacijoje, o dabar ji, lomoje,“ 
nepilnomis žiniomis, gyvena arti 
30,000 lietuvių, daugiausia iš Si
biro grįžusių ir neturėjusių 
teisės Didžiojoje Lietuvoje apsi
gyventi, yra neteisingai priskirta 
Sovietų Sąjungai. Kaip reko
menduoja LB, žemėlapiuose ši 
sritis yra žymėtina Lietuvos teri
torijos dalimi.

Sukilimas
Nors aliantai Klaipėdos miestą 

nuo Vokietijos atskyrė, tačiau 
Lietuvai jo neatidavė ir pasilaikė 
savo žinioje, planuodami jam su
teikti laisvę miesto” padėti.

(Bus daugiau)

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu

APAŠTALAS PAULIUS
ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Paminklų pamatai, ap- 
trupėjusios marmuro statulos su 
lotyniškais įrašais ir nūdien tebe
kalba apie asmenis, kurie gyve
no dėl Romos didybės.

Turistiniai autobusai veža 
šiuolaikinius keleivius. Ūmai 
prie mudviejų stabteli automo
bilis. Jame pora keleivių. “Atsi
prašau”, kreipiasi angliškai, “ku
ria kryptimi važiuoti į katakom
bas? Ar Roma dar toli?” Visaip 
keliaujama, — priešinga krypti- 
rni!

Pagarba mirusiems romėnų 
visuomenėje buvo religijos ram
stis. Be to, sudarė progą 
didžiūnų šeimoms pasireikšti 
marmuro paminklais. Vienas jų 
— Cecilia Metella kapas savo ap
valiu bokštu primena šiuolaiki
niam praeiviui Metelių šeimą. 
Romėnai kapinių nelaikė ramio
mis ir nuo buitinio gyvenimo at
skirtomis vietomis. Anot jų, mi
rusieji norėjo bendrauti su gy
vaisiais.

Ramybė Dievuje ir šventųjų
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bendravimas buvo svetimi daly
kai. Apaštalas Paulius, eidamas 
šią Apijaus vieškelio dalimi, 
turbūt skaitė tą patį paminklinį 
įrašą, kurį aš dabar skaitau: “Čia 
palei vieškelį guli T. Lollius Ma- 
sculus tam, kad praeiviai galėtų 
jį pasveikinti: ‘Pasveikinimas 
tau, Lollius!’ ”

Metelių šeimos kapas yra 
“prie daubos” — kata kumbas. 
Nūdien sakytume prie “kata
kombų”. Šiandien jis uždaras. 
Prieš porą metų man pasitaikė 
proga užtikti jame archeologus. 
Užėjau. Pasirodo, kad kapas vi
duramžiuose buvo naudojamas 
kaip tvirtovė ir gyvenvietė.

Kata kumbas — “prie 
daubos”

Katakombomis yra vadinamos 
požeminės kapinės. O jų vardas 
turi ryšį su dauba — slėniu, kur 
nūdien stovi San Sebastiano ba
zilika. Požemines kapines steigti 
pradėjo pagonys ir žydai. Vėliau 

jų pavyzdžiu pasekė ir krikščio
nys.

Salia Apijaus vieškelio yra net 
keletas katakombų - požeminių 
kapinių, kurias išsikasė krikščio
nys: Šv. Sabastiano, Šv. Kalisto, 
Šv. Domitilos. Nūdien į Šv. Se
bastiano katakombas įeinama iš 
Šv. Sebastiano bazilikos. 
Paėjėjus puskilometrį miesto 
linkui yra Šv. Kalisto katakom
bos, o pietų linkui — Šv. Domi
tilos.

Kada apaštalas Paulius ėjo 
Apijaus vieškeliu “prie daubos”, 
krikščioniškųjų katakombų dar 
čia nebuvo.

Pirmą kartą lankydamas Šv. 
Sabastiano katakombas nuste
bau pamatęs sienoje įrašą: “Pau
le et Petre, petite pro Victore” 
(Pauliau ir Petrai, melskitės už 
Viktorą). Vėliau iš istorijos 
paskaitų sužinojau, kad impera
toriaus Valeriano persekiojimo 
metu III a. krikščionys buvo 
perkėlę Apaštalų palaikus iš jų 
kapų į šias katakombas.

Krikščionys savo 
mirusius nedegindavo

Pirmaisiais krikščionybės 
amžiais katakombos buvo kri
kščionių kapinės. Jos buvo gilios 
ir šakotos galerijos bei rūsiai su 
skliautais po žeme. Ilgainiui jas 
krikščionys naudojo ir pasislėpti 
nuo persekiojimų bei įamžinti 

savo kankinių — šventųjų atsi
minimą.

Šventųjų kultas krikščio
nybėje prasidėjo su kankinių 
kultu. Buvo įprasta mūsų 
amžiaus romanų rašytojams teig
ti, kad katakombos pastoviai tar
navo kaip vieta krikščionių suei
goms Mišių aukai. Nūdien tuo 
su pagrindumbejojama.

Būdinga, kad katakombų ran
dama ir kitose Romos imperijos 
dalyse, — Italijoje, Egipte, 
Mažojoje Azijoje, —vietose, kur 
gyveno pirmieji krikščionys.

Graikai ir romėnai savo miru
siuosius degindavo, tačiau jie 
neprieštaravo, kad krikščionys 
savo mirusiuosius laidodavo po 
žeme. Romoje yra ir žydų kata
kombų. Taigi katakombos nebu
vo kasamos slaptomis.

Kadangi Romos teisėtvarka 
draudė mirusiuosius laidoti 
pačiame mieste, todėl visos kata
kombos buvo už miesto vartų. 
Katakombų tinklas Romos apy
linkėse yra maždaug 6.7-19.8 m 
gylyje ir užima daugiau negu 243 
ha. Katakombos buvo daugiaau
kštės, — dažniausiai galerija virš 
galerijos. Romos archeologai tei
gia, kad šių galerijų ilgis viršija 
200 km.

Romos krikščionys katakom- 
bines kapines kasė tarp I-V a. po 
Kristaus. Katakombų kasimą pa
lengvino podirvio tufas, — apy- 
minkštė rusva uoliena. Galerijas 

sudaro siauri takai, kurių sienose 
yra loculi, arba nišos mirusiųjų 
kūnams padėti. Nišos rikiuoja
mos eilėmis viena virš kitos. Po 
palaidojimo niša buvo uždaroma 
degto molio ar marmuro plokšte 
su pieštu ar iškaltu įrašu.

Kai kurios galerijos turi ir cu- 
bicula — kambarius, paprastai 
4m2 dydžio. Ne visi jie kvadrato 
formos — kartais ir apvalūs bei 
daugiakampiai. Jie priklausė 
arba kokiai nors šeimai, arba 
buvo kankinio kapas. Mirusiųjų 
kūnai buvo dedami į sarkofagus 
kurie stovėjo nišose su skliau
tais.

Galerijų sienos ir lubos buvo 
tinkuotos. Kartais galerijų lubo
se būdavo atviros angos vėdini
mui ir šviesai. Kai kur cubicula 
buvo sujungti į grupę. Tai ryšku 
Šv. Agnietės katakombose ant 
Nomentana vieškelio.

Painieji požeminių galerijų 
koridoriai, be abejo, galėjo tar
nauti kaip slėptuvės persekioji
mų metu. | Katakombos platėjo, 
atskiros dalys buvo jungiamos į 
vienetą, žemiau ar aukščiau 
buvo kasamos naujos galerijos. 
Ilgainiui katakombų vienetas su
darė tikrą požeminį labirintą. 
Tai ir nūdien pajunti eidamas pa
skui gidą su žvakute rankoje. Nė 
vienam nesinori atsilikti nuo 
gido!

Galerijų sienų ir lubų tinkas 
buvo paprastai išpuošiamas fre

skų tapyba. Labai įdomu matyti 
krikščioniškojo meno pradžią. 
Pats pirmasis krikščionių menas 
tenkinosi įvaizdžiais — simboli
ka. II kristiniame amžiuje jau 
reiškiasi tematika.

Katakombos krikščionybei 
atgavus laisvę

Net Konstantinui Didžiajama 
davus krikščionybei laisvę 313 
m., krikščionys norėjo būti lai
dojami katakombose. Norėta pa
gerbti tikėjimo didvyrius—kan
kinius ir būti arti jų po mirties. 
Gotai, vandalai, lombardai ir sa
racėnai, noldodami Romą amžių 
slinktyje, apiplėšė katakombas.

Popiežiai dėjo pastangas jas 
atnaujinti. Jų pastangos buvo 
veltui. Jau VIII a. pradėta miru
siųjų kūnus perkelti į miesto 
Šventoves. Jdomu, kadXa. kata
kombos buvo visiškai užmirštos, 
angos į požemines kapines apar
tos .ir užakėtos užpiltos 
Žemėmis Tik 1578 m. pradėta 
jas vėl atrasti. Katakombų apsau
ga ir užlaikymu nuo to laiko rūpi
nosi popiežiai.

Dažnai su dėkingumu prisi
menu savo profesorių von Wer- 
den’ą, kuris Eichstitt’o semina
rijoje skaidrėmis supažindino su 
požeminėmis pirmųjų krikščio
nių kapinėmis “prie daubos” ir 
paaiškino kata kumbas vardo



KODĖL PUOLAMI SAVIEJI?
Dirvos 1987 gruodžio 3 d. lai

doje buvo išspausdintas “Ameri
cans for Dųe Process” (ADP) Ta
rybos narių Rasos Razgaitienės 
ir Daivos Kezienės atviras laiš
kas JAV LB Tarybos nariams. 
Laiške pasisakyta prieš mok
slinės stipendijos skyrimą dr. 
Sauliui Sužiedėliui už parašymą 
studijos, liečiančios II-jo Pasau
linio karo laikotarpį Lietuvoje. 
Laiške taip pat kelta LB-nei eilė 
klausimų, kurių tonas nepelno 
atskiro atsakymo.

Pradžioje JAV LB Krašto val
dyba manė visiškai nereaguoti į 
klaidingais faktais pagrįstą laiš
ką. Galvota, kad mąstąs skaityto
jas įžiūrės demagogiją. Deja, ap
sirikta. OSI problemos jautru
mas kai kuriuose asmenyse 
sukėlė abejones dėl LB padaryto 
sprendimo. Tenka tad pateikti 
faktus, juos palydint keliais pa
pildomais komentarais.

1. Sutartis su dr. S. Sužiedėliu 
liečia mokslinės studijos parašy
mą apie įvykius Lietuvoje II-jo 
Pasaulinio karo metu. Studijos 
apimtis: 350 - 500 puslapių. Stu
dija dokumentuojama pirminiais 
šaltiniais ir ją rašąs privalo laiky
tis Vakarų akademinėse institu
cijose praktikuojamų mokslinio 
darbo taisyklių. Pagal sutartyje 
įrašytą darbo planą autorius 
trumpai apžvelgs 1918 - 1939 
metų laikotarpį ir detaliai anali
zuos 1940 - 1941 sovietinę ir 
1941 r 1944 nacių Vokietijos oku
pacijas. Veikalas nebus baigia
mas vokiečių karinių pajėgų pa
sitraukimu iš Lietuvos teritorijos > 
1944 metais. Bus paliestas trem
tinių bėgimas į vakarus ir gink
luoto antisovietinio pogrindžio 
kūrimasis Lietuvoje. Atviro laiš-

Jko teigimas, kad. studija apims 
tik 1941 - 1944 metų-laikotarpį, 
yra laiško autorių fantazijos 
kūrinys.

2. Laiško autorės klaidina 
skaitytojus teigimu, kad dr. 
Sužiedėliui yra skiriama $60,000 
suma. Pagal sutartį studijos pa
ruošimo kaina yra $46,000. Dr. 
Sužiedėliui skiriama tiesioginė

stipendija yra $37,500. Ši suma 
yra už 21 mėnesį pilnalaildo dar
bo, apimančio dokumentacijos 
ieškojimą archyvuose, studijos 
parašymą bei paruošimą spau
sdinimui, skaitymą paskaitų ke
liuose moksliniuose seminaruo
se bei akademinėse institucijose 
ir straipsnių paskelbimą ameri
kiečių mokslinėje spaudoje. Pa
vertus $37,500 sumą į metinį 
atlyginimą, dr. Sužiedėliui bus 
mokama $20,000 į metus. Šiais 
laikais tai prilygsta vidutiniškai 
atlyginamos sekretorės metinei 
algai.

3. Minėtą laikotarpį Lietuvoje 
apžvelgiančių rimtų mokslinių 
studijų svetimomis kalbomis 
kaip ir neturime. Šį trūkumą se
nai jautė LB, Lietuvių Fondas, 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centras, AABS irkt. Išleistų vei
kalų ir to laikotarpio mokslinių 
ekspertų trūkumu ne vienu at
veju skundėsi OSI teisman pa
trauktų asmenų gynėjai. Studi
jos reikalingumą pripažįsta ir at
viro laiško autorės. Prieš trejus 
metus PLB pastangos ta pačū 
tema paruošti veikalą, kurį suda
rytų mokslininkų kolektyvo 
straipsniai specifinėmis temo
mis, sukiužo, neatsiradus reikia
mam skaičiui istorikų, sutinkan
čių bendradarbiauti. Iš 14 isto
rikų, į kuriuos buvo kreiptasi, di
desnė dauguma atsisakė bendra
darbiauti dėl mūsų visuomenėje 
esamų neigiamų nusiteikimų, 
trukdančių konstruktyvų to lai
kotarpio akademinį tyrinėjimą.

4. Dr. Sužiedėlis studiją rašyti 
buvo pakviestas pasitarus su ke
liais iškiliais mūsų istorikais 
(prof. V. Vardžiuirkt.), Lietuvių 
Fondo pareigūnais, PLB Fondo 
pirmininku, Lituanistikos tyri
mo ir Studijų Centro vadovais, 
ir kt. Prieš pasirašant sutartį, dr. 
Sužiedėlis buvo atvykęs į Chica- 
gą, kur susitiko su kai kurių 
minėtų institucijų atstovais ir 
apibūdino studijos turinį. JAV 
LB XI-sios Tarybos trečioji sesi
ja, įvykusi 1987 lapkričio 13 - 15

Vasario 16 ir Vilniaus katedra
sinė, neatiaidi akcija dėl 
Klaipėdos šventovės grąžinimo. 
Pažadėta grąžinti. Dabar akcija 
vykdoma dėl Vilniaus katedros. 
Akcija pradėta 1987, Lietuvos 
krikšto jubiliejaus, metais, ren
kant visose Lietuvos bažnyčiose 
parašus peticijai, siunčiamai M. 
Gorbačiovui, kad sugrąžintų 
Lietuvos katalikams centrinę 
krašto šventovę, istorinę Vil
niaus katedrą, “kur prasidėjo lie
tuvių krikštas ir kur ilsisi vieno 
iš krikštytojų — Vytauto 
Didžčiojo — žemiški palaikai”, 
rašoma peticijoje. *

Mes turime broliams sesėms 
Lietuvoje padėti. Mes negalime 
plalikti jų vienų. Ir labai gerą 
progą duoda mums besiartinan
tys Vasario 16 minėjimai, kur ga
lūne parodyti savo meilę Lietu
vai ne tik gražiu žodžiu, bet ir 
konkrečiu darbu — suorgani
zuoti peticijų pasirašymą 
minėjimų metu bei padalyti pe
ticijas minėjimų dalyviams, kad 
parinktų parašų savo apylinkėje, 
ir antra, paprašyti savo kongre- 
smaną, kad paremtų (co-spon- 
sor) kongresmano Robert A. 
Borski, Jr. (D. Pa.) rezoliuciją 
(H. Res. 300). Peticijoms blan
kus galima gauti: Lietuvių Kata
likų Religinė Šalpa, 351 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207; JAV LB Krašto valdyba, 
9660 Pine Rd., Philadelphia, PA 
19115; Altas 2606 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629; Lietuvos kri- 

Cysk"~A. Deksnys,’ vysk'“T . k5či0"yJ*st. J^iliejaus komite- 

Abramowicz» Vytautas Skuodis, 
nepriklausomos Lietuvos pasku
tinės (laikinosios) vyriausybės 
narys Adolfas Darnusis, gen. 
kons. Vaclovas Kleiza ir kiti.

Lietuvoje buvo vedama ma-

(atkelta iš 3 psl.)
Lietuvos krikšto sukakties 
minėjime New Yorke kardinolas 
J. O’Connnor, su liūdesiu prisi
pažinęs, kad ligi šiolei jis pats ir 
kiti neskyrė pakankamai dėme
sio Lietuvai, kad ji buvo lyg pa
miršta, tvirtai pareiškė, kad, 
nors jis niekada nėra pasirašęs 
jokių peticijų, šiandien pasirašys 
peticiją Gorbačiovui, kad Vil
niaus katedra būtų grąžinta Lie
tuvos tikinčiųjų religiniams rei
kalams ir kartu dės visas pastan
gas, kad Amerikos vyskupų kon
ferencija vėl priimtų rezoliuciją, 
reikalaujančią grąžinti Lietuvos 
katalikams Vilniaus ir Klaipėdos 
šventoves.

Per Amerikos pagrindinį Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
minėjimą, įvykusi Chicagoje 
1987 lapkričio 26 - 29. Chicagos 
kardinolas Bernardinas, aukojęs 
iškilmingas mišias, pamoksle pa
reiškė, kad solidarizuojasi -su 
mumis ir su visa lietuvių tauta 
ir pabrėžė, kad privalome 
neužmiršti Lietuvos, kad turime 
būti lietuvių balsu pasaulyje, 
reikalaują jų teisių pripažinimo. 
Po mišių kardinolas pasirašė pe
ticiją M. Gorbačiovui, kad būtų 
grąžinta Lietuvos tikintiesiems 
Vilniaus katedra ir Lietuvos 
globėjo Šv. Kazimiero bažnyčia, 
dabar paversta ateistiniu muzie
jumi. Po kardinolo šią peticiją 
pasirašė čia pat katedroje vysk. 
P. Baltakis, vysk.V. Brizgys,

St. Petersburge, pritarė Krašto 
valdybos pasirašytai sutarčiai ir 
kreipėsi į Lietuvių Fondą su 
prašymu studijos išleidimą pa
remti. Būtina pastebėti, kad nu
tarimas buvo priimtas po to, kai 
kiekvienas Tarybos narys susi
pažino su jam įteiktu R. Razgai
tienės ir D. Kezienės laišku.

5. JAV LB Krašto valdyba 
kreipėsi į prof. Br. Vaškelį su 
prašymu, kad prie Illinois uni
versiteto veikianti Lituanistikos 
katedros institucija iš akade
minės pusės studijos rašymą 
prižiūrėtų. Prof. Vaškelio žodi
nis sutikimas yra gautas ir jis 
rūpinasi patariamosios istorikų 
komisijos sudarymu. Komisija 
seks studijos rašymo eigą ir dr. 
Sužiedėliui talkins patarimais, 
konstruktyvia kritika ir moksli
nių šaltinių vertimu. Lituanisti
kos Tyrimo ir Studijų Centro 
valdybos pirm. dr. J. Račkauskas 
yra pažadėjęs bendradarbiavi
mą. Istorikų patariamosios ko
misijos sudėtis bus paskelbta 
spaudoje.

6. R. Razgaitienės ir D. Ke
zienės laiške keliais atvejais ak
centuojama, kad dr. Sužiedėlio 
tarnauta OSI įstaigoje. Būtina 
pastebėti, kad dr. Sužiedėlis ten 
dirbo kaip istorikas tyrinėtojas ir 
buvo vienas iš apie 50 OSI įstai
goje tarnavusių asmenų. OSI 
jam mokėta alga’— virš $40,000 
į metus. OSI teisman patrauktų 
asmenų bylose dr. Sužiedėlis nei 
vienu atveju nėra liudijęs. Iš 
OSI dr. Sužiedėlis pasitraukė 
protesto ženklan, kai paaiškėjo 
OSI vadovų nusistatymas nelei
sti estui Kari Linnas išvykti į vie
ną iš jį sutinkančių priimti Cen
trinės Amerikos kraštų, o priver
stinai deportuoti į Sov. Sąjungą. 
Dr. Sužiedėliui turi būti skau
dus autorių laiške keliamas klau
simas: “Kokia pamoka liks dabar 
bręstančiam jaunimui, kai pama
tys, kad institucijos kaip JAV 
LB-nė ir Lietuvių Fondas kloja 
dideles sumas pinigų buvusiam 
apmokamam OSI tarnauto
jui...”. Neturime jokių įrodymų, 
kad dr. Sužiedėlis būtų nusi
kaltęs tiesai ar pažeidęs tautinį 
solidarumą. Jei jis ten nebūtų 
tarnavęs, neabajojame, kad OSI 
būtų suradus lietuvių kalbą mo
kantį istoriką Artimuose Rytuose 
ir įsodinę į savo įstaigą Washing- 
tone. Esame nuomonės, kad iš
leistame veikale fakto nurody
mas, kad autorius dirbo OSI 
įstaigoje, prisidės prie didesnio 
patikimumo.

7. Tenka griežtai pasisakyti 
prieš laiško autorių bandymą 
spaudoje diskredituoiti dr. 
Sužiedėlį jam primetant kolek
tyvinę kaltę (guilt, by associa- 
tion). Toks elgesys yra ėjimas 
OSI viršininkų ir šio krašto spau
dos pėdomis, kurie po teismus 
ir laikraščių skiltyse tąso mūsų 
žmones vien dėl to, kad jų karo 
metu tarnauta policijoje ar ku
riam nors kariškame dalinyje. Iš 
dr. Sužiedėlio 27 puslapius 
užimančios paskaitos be ryšio 
trumpos iš konteksto citatos 
išėmimas prasilenkia su etikos 
normomis.

tas, 5620 S. Claremont, Chica
go, IL 60636.

Lietuvoje peticijai parašų rin
kimas susijęs su represijomis ir 
rizika. Mes čia esame laisvi. Bet 
laisvė taip pat įpareigoja. (J.K.)

8. ADP darbuotojos R. Raz
gaitienės išpuolis spaudoje yra 
ne pirmas. 1987 spalio 6 Draugo 
laidoje Jonas Daugėla (“Naujas 
taikinys — veiksniai”) kvestijo- 
navo R. Razgaitienės vykdomą 
veiksnių autoriteto žeminimą ir 
savosios išminties kėlimą. Drau
go 1987 gruodžiėo 18 vedamasis 
(“Kovose su vėjo malūnais”) ko
mentavo tame pačiame Drauge 
gruodžio 9-10 išspausdintą po
kalbį su dr. Sužiedėliu (“Moks
linė teorija ir OSI realybė”) Atei
ties akademinio savaitgalio 
metu. Vedamojo autorė R. Raz
gaitienės pokalbį vadina keistu, 
nes pati dalyvavusi akademinia
me savaitgalyje ir nei vienoje 
programos dalyje tokio pokalbio 
negirdėjusi. Vedamajam rašo
ma: spausdintame pokalbyje pa
sirodė tik iš konteksto ištrauktos 
dalys dr. Sužiedėlio 32 puslapių

Lietuvos krikščionybės sukakties proga Philadelphijos kardinolas Krol pradėjo akciją 
atgauti Vilniaus katedrą Lietuvos tikintiesiems, pirmas pasirašydamas Vilniaus kate
dros peticiją prie Philadelphijos spaudos ir televizijos atstovų. Kartu su kardinolu 
pirmieji pasirašė peticiją iš k. vysk. Paulius Baltakis, OFM, kardinolas Krol, prof. 
Vytautas Skuodis, stovi: kongresmanas Robert A. Borski, įnešęs Vilniaus katedros 
rezoliuciją JAV kongrese, Teresė Gečienė, Philadelphijos LB apylinkės pirmininkė ir 
vyskupas Louis A. DeSimone. Nuotr. Charles Sibre.

ARTĖJA LB TARYBOS RINKIMAI
JAV LB XII-sios tarybos rinki

mai vyks balandžio 9-17.
Rinkiminis, procesas rodo lie

tuviškos išeivijos subrendimą ir 
dėmesį Lietuvių Chartos princi
pams. Todėl kiekvieno lietuvio 
pareiga ir garbė yra balsuoti.

Gausus balsuotojų skaičius 
taip pat parodys ne tik mūsų są
moningumą, bet ir susirūpinimą 
lietuvių tautos reikalais. LB jau 
reiškiasi 19-oje kraštų ir jungia 
kartas didiesiems uždaviniams 
— lietuvybės išlaikymui ir Lie
tuvos nepriklausomybės priarti
nimui.

Tad rinkimai tebūnie atviri vi
siems ir tejungia mus bendruo- 
meninėn šeimon. Balsavimas į 
LB tarybą vykdomas apylinkėse.

paskaitos, paimtos iš paskutinių 
aštuonių puslapių, ir tos pačios 
pristatytos ne ta tvarka, kuria 
buvo dėstoma dr.- Sužiedėlio 
mintis, o ta tvarka, kuri geriau 
paremtų R. Razgaitienės tezę: 
kad Sužiedėlio istoriko darbas 
visiškai prašauna kovos su OSI 
tikslą, ir net jai kenkia. Kodėl 
taip istoriką užsipulti?'’.

Vedamojo autorė toliau dėsto: 
“Americans for Due Process pa
ruošto pokalbio’ įvade dr. 
Sužiedėlis apibūdinamas tiktai 
kaip buvęs OSI tarnautojas. 
Koks yra atsakingumas tiesai jį 
taip apibūdinant, kai iš jo beveik 
25-erius metus besitęsusio stu
dijavimo bei darbavimosi istori
jos mokslo srityje tik penkerius 
nepilnus metus išdirbo įstaigoje, 
ir tuos pačius ne kaip koks aklai 
visus jų įsakymus vykdąs ‘tar
nautojas ”, kaip įvade parašyta, o 
kaip, istorikas atsakingai dirbąs 
su niekur kitur neprieinamais 
šaltiniais, turįs teisę tuos šalti
nius vertinti pagal savo įsitikini
mus, ką jis ir darė.”

9. Būtina pastebėti, kad 
JAV LB ADP ir kitus OSI reikalu 
veikiančius vienetus remia ne 
vien “...tik popierinėm rezoliu
cijom”, kaip atviro laiško autorės 
teigia, bet ir lėšomis. LB apylin
kių susirinkimų durys ir juose 
dalyvaujančių piniginės dauge
liu atvejų buvo atvertos R. Raz
gaitienės ir D. Kezienės rinklia
voms. Nei viena kita institucija 
joms neparodė tiek širdies ir ne
sulaukė tiek nepelnytų kandžio
jimų žodžiu ir spaudoje. Cituo
tam Draugo vedamajam pastaty
tas klausimas, kodėl ADP ”... 
dabar pasinešė vietoj sovietinį 
priešą puolę, pulti vieną iš savų
jų”, prašosi pasvarstymo.

Algimantas S. Gečys 
JAV LB Krašto 

valdybos vykd. adm.

Balsuojama asmeniškai rinkimų 
būstinėse arba laiškais.

Kandidatų siūlymas
Ištrauka iš JAV LB tarybos 

rinkimų taisyklių:
24. Kandidatu į LB tarybą gali 

būti kiekvienas ne jaunesnis kaip 
18 metų amžiaus JAV LB apy
linkėj registruotas ir LB teises 
turintis lietuvis.

25. Kandidatų ar kandidatus į 
LB tarybą LB apygardos rinki
mų komisijai gali siūlyti ne 
mažiau kaip 10 tos LB apygardos 
ribose registruotų lietuvių.

26. Kandidatai į LB tarybą 
siūlomi raštu. Siūlytojų pasirašy
tame kandidatų rašte pažymima, 
kad tai kandidatų į JAV LB tary
bą siūlomasis raštas, įrašoma 
kiekvieno kandidato vardas, pa

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių svetainės šėrininkų 

metinis susirinkimas įvyks sau
sio 31, sekmadienį, 2 vai. popiet 
Lietuvių Namuose. Visi nariai 
raginami gausiai dalyvauti. Per 
susirinkimą bus padaryti apy- 
skaitiniai pranešimai, renkami 
direktoriai ir aptariami veiklos 
ateities planai. Po susirinkimo 
pasis večiavimas.

Keturių kapelionų minėjimas 
įvyks vasario 7, sekmadienį 
11:30 vai. ryto. Mišias aukos Lie
tuvių Posto 154 veteranų kape
lionas kun. Antanas Dranginis. 
Lietuvių postas su kitais vetera
nais kasmet iškilmingai pagerbia 
tuos kapelionus: katalikų kunigą, 
žydų rabiną ir du reformatų mi- 
nisterius, kurie 1943 vasario 3, 
vokiečiams torpedavus S. S. 
Dorchester laivą, kuris vežė 900 
kareivių, savo gelbėjimo prie
mones atidavė kareiviam. Žuvo 
600 kareivių. Per pamaldas gie
dos veteranų choras Balladiers. 
Lietuviam garbė, kad jų 
bažnyčioj vyks šios įspūdingos 
iškilmės.

Maldos diena ir palaimintojo 
Jurgio Matulaičio pagerbimo pa
maldos rengiamos sausio 24, 
sekmadienį, 8:30 v. ryto Šv. Al
fonso bažnyčioje. Klebonas kun. 
A. Dranginis aukos mišias ir pa
sakys pamokslą.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
kviečia visus į jų rengiamą jau
tienos kepsnių balių vasario 7, 
sekmadienį, Amerikos veteranų 
salėje Parkville, Baltimorės 
priemiestyje. Be jautienos bus 
ir kitų skanių valgių. Šokiams 
gros Continental Orkestras. Bi
lietus galima įsigyti klebonijoje 
ir prie durų. Pelnas skiriamas 
bažnyčios reikalams.

varde, amžius, užsiėmimas, ko
kias pareigas ėjo arba eina L. 
Bendruomenėje ir kurioje LB 
apylinkėje kandidatas įregi
struotas. Taip pat nurodomi 
siūlytojų vardai, pavardės, pa
rašai, adresai, kuriose LB apy- 
lykėse siūlytojai įregistruti ir ku
ris yra siūlomojo rašto įgalioti
nis, į kurį, esant reikalui, rinki
mų komisija galėtų kreiptis. Prie 
siūlomojo rašto jungiami kandi
datų pasirašyti sutikimai kandi
datuoti į LB tarybą ir jų adresai.

JAV LBXII-osios tarybos vy
riausioji rinkinių komisija, rem
damasi rinkinių taisyklių 11a 
Str., kandidatų į tarybą siūlymo 
terminą nustatė ne vėliau 1988 
vasario 9. Paštu pateikiami 
siūlymai ribojami tos dienos 
pašto antpaudo data.

Vyr. rinkinių komisija

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 70 metų sukakties 
minėjimą rengia Baltimorės Lie
tuvių Taryba ir Lietuvių Ben
druomenės apylinkė. Vasario 
14, sekmadienį, 8:30 vai. ryto 
Šv. Alfom bažnyčioje bus auko
jamos mišios už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir kenčiančius 
brolius ir seseris Sibire ir oku
puotoje Lietuvoje. Per mišias 
giedos Dainos choras. Klebonas, 
kun. Antanas Dranginis aukos 
mišias ir sakys pamokslą. Lietu
vių namuose 1:30 vai. popiet po
kylis, į kurį pakviestas Marylan- 
do gubernatorius W. Donald 
Schaefer, senatoriai, kongre- 
smanai, Baltini rėš miesto bur
mistras. Visi lietuviai raginami 
kuo gausiau dalyvauti minėjime.

Jonas Obelinis

LIETUVIŲ FONDO 
PARAMA

Lietuvių Fondas praneša, kad 
prašymai paramai gauti turi būti 
paduoti: bendrai paramai iki 
kovo 15 ir studentų stipendijoms 
iki balandžio 15. Vėliau gauti 
prašymai šiais metais nebus 
svarstomi. Organizacijos ir 
asmenys, įskaitant ir LB institu
cijas, prašomi nepraleisti šių ter
minų.

Prašymai turi būti paduoti 
užpildant specialias formas, gau
namas LF būstinėje. Platesnė 
informacija teikiama L. Fondo 
būstinėje darbo dienomis nuo 9 
vai. ryto iki5 vai. p.p. Prašymų 
įteikimo data skaitoma pašto ant
spaudas ar asmeniškas pristaty
mas į Lietuvių Fondo būstinę: 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. telef. (3 1 2) 471 -3900.



LIETUVIAI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO ŠVARSTYBOSE 
APIE HELSINKIO AKTĄ

Penki lietuviai — Jungtinio 
Amerikos Baltų Komiteto at
stovė Ginta Palubinskaitė, Vliko 
atstovai dr. Domas Krivickas, 
Liūtas Grinius ir Margarita Sa- 
matienė ir Lietuvių Informacijos 
Centro atstovas Viktoras Nakas, 
sausio 19 dalyvavo JAV Val
stybės Departamente pasitari
me apie Helsinkio Akto (oficialus 
pavadinimas: Europos Saugumo 
bei Bendradarbiavimo Konfe
rencijos Baigiamasis Aktas) 
peržiūros konferenciją Vienoje. 
Pasitarime dalyvavo kelia
sdešimt nevaldinių organizacijų 
atstovų bei įvairūs JAV valdžios 
pareigūnai. Dvi didžiausios ne
valdinių organizacijų grupuotės 
šiame, pasitarime buvo žydų ir 
rytų europiečių. Diskusijose do
minavo rytų europiečių keliami 
rūpesčiai. Viešų diskusijų metu 
Nakas, Palubinskas ir Grinius 
pateikė klausimus valdžios pa
reigūnams.

Pasitarimo tikslas buvo dvejo
pas: supažindinti nevaldines or
ganizacijas, kurios domisi Hel
sinkio Akto įgyvendinimų, su to 
akto peržiūros konferencijos 
Vienoje neseniai pasibaigusia se
sija ir aptarti įvairius rūpimus 
klausimus, susijusius su tuo 
aktu. Vienos konferencijos nau
joji sesija prasidėjo sausio 22.

Dviejų valandų pasitarime 
maždaug trečdalis laiko buvo 
skirtas valdžios atstovų praneši
mams, o du trečdaliai laiko — 
klausimams iš sukviestos publi
kos. Programos vedėja buvo am
basadorė Rozanne Ridgevvay, 
Valstybės departamento sekre
toriaus pavaduotoja Europos bei 
Kanados klausimams. Po jos 
kalbėjo kongresmenas Steny 
Hoyer, Europos Saugumo bei 
Bendradarbiavimo Komisijos 
JAV Kongreso pirmininkas, am
basadorius Richard Schiffer, 
Valstybis departamento sekreto
riaus pavaduotojas žmogaus 
teisėms bei humanitariniams 
reikalams ir ambasadorius War- 
ren Zimmermann, JAV delega
cijos Vienos peržiūros konferen
cijos vedėjas.

Diskusijose iškilo Pabaltijo 
klausimas. Vienos pabaltiečių 
organizacijos atstovas klausė, 
kodėl JAV negali pakelti Pabalti
jo valstybių klausimą į regionali
nio konflikto, kaip Afganistano ar 
Nikaragvos, plotmę. Anot 
klausėjo Pabaltijo valstybėse 
vyksta filosofinė bei psicholo
ginė rezistencija prieš okupantą. 
Ambasadorė Ridgvvay sakė, kad 
Pabaltijo klausimas yra surištas 
su pagrindiniu nesutarimu tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos, būtent 
Europos padalinimu. Ji davė su
prasti, kad tas nesutarimas yra 
svarbesnis negu betkoks regio
nalinis konfliktas. Be to, JAV 
apibrėžia kaip regionalinius kon
fliktus tuos nesutarimus, kurie 
galėtų privesti prie karo taip 
JAV ir Sovietų Sąjungos. 
(Pažymėtina, kad pastaruoju lai
ku pabaltiečių organizacijų at
stovai yra pradėję daryti spaudi
mą, kad JAV giliau įprasmintų 
savo Pabaltijo inkorporacijos ne
pripažinimo politiką perkeldama 
tą klausimą?v iš žmogaus teisių 
srities į regionalinio konflikto 
sritį.)

Amb. Ridgvvay savo įžanginia
me žodyje pažymėjo, kad nors 
pastebėta tam tikra pažanga JAV 
- Sovietų Sąjungos santykių pro
cedūroje, t. y. kaip sovietų atsto
vai su JAV atstovais elgiasi, 
tačiau iš esmės santykiai nepasi
keitė. Ji aiškino, kad JAV - Sovie
tų Sąjungos komunikatas, kuris 
buvo paskelbtas gale Mikhailo 
Gorbačiovo pasimatymų su pre
zidentu Reaganu gruodžio 
mėnesį, teturėjo vieną sakinį 
apie žmogaus teisių klausinją, 
nes sovietai ir amerikiečiai ne
galėjo susitarti dėl žodžių kaip 

“demokratija” reikšmės. Vis dėl 
to, Reaganas tikrai kėlęs žmo
gaus teisių klausimą pokalbiuo
se su Gorbačiovu ir jų atstovai 
maždaug tuziną valandų jį toliau 
gvildeno.

Ridgvvay sakė, kad Helsinkio 
Akto peržiūros konferencijos su
teikia tinkamiausį tarptautinį fo
rumą daryti spaudimą sovietams 
žmogaus teisių klausimais. 
Pažymėdama, kad sovietai nori 
suruošti tarptautinę žmogaus 
teisių konferenciją Maskvoj, ji 
sakė, kad JAV tam nepritars tol, 
kol sovietų elgesys pilietinių tei
sių gerbimo srityje žymiai nepa
gerės. Be to JAV nedalyvaus 
konferencijoj Maskvoj, jei Vie
nos peržiūros konferencijos bai
giamasis dokumentas nepasisa
kys stipriau apie žmogaus teisių 
gerbimą negu praėjusios Helsin
kio Akto peržiūros konferenci
jos. Anot Ridgway, sovietai dar 
nėra tiek pagerinę savo elgesį, 
kad užsitarnautų tokios konfe
rencijos Maskvoje. Ji teigė, kd 
JAV turi būti užsispyrus ir kantri 
ginant savo poziciją Vienoje.

Kongresmanas Hoyer pritarė 
amb. Ridgvvay tvirtinimui, kad 
JAV pagrindinis tikslas Vienoje 
yra užtikrinti, kad sovietai vyk
dytų Helsinkio Akto nutarimus 
žmogaus teisių srityje. Hoyer 
apgailestavo, kad 1987 m. antroj 
pusėj sovietų elgesys žmogaus 
teisių srityje neprilygo jų elge
siui pirmoj metų pusėj, kuomet 
buvo pastebėta tam tikra 
pažanga.

Amb. Schiffter sutiko su kong. 
Hoyer, kad pasikeitimai Sovietų 
Sąjungoj ryšium su žmogaus 
teisėmis buvo riboti ir, kad būtų 
mažiau pažangos negu pirmoj 
1987 metų pusėje tikėtasi. Tai 
ypač pastebėta religinės laisvės 
srityje. Schiffer sakė, kad JAV 
dėmesys yra nukreiptas į esmi
nes, struktūrines reformas So
vietų Sąjungoje, būtent įstaty
muose, kurie užtikrintų išsireiš
kimo religijos, susirinkimų bei 
emigracijos laisves.

Amb. Zimmermann pareiškė 
nusivylimą sovietų elgesiu 
praėjusioj Vienos konferencijos 
sesijoje. Kai sesija prasidėjo va
sarą buvo vilčių, kad bus galima 
žengti pirmyn. Deja, sovietai 
savo elgesiu parodė, kad jie tam 
nebuvo pasiruošę. Pavyzdžiui, 
austrams bei šveicarams 
pasiūlus stiprų pasisakymą apie 
tarpžmogiškus kontaktus, sovie
tai jį suluošino visokiom patai
som. Zimermann suabejojo ar 
sovietai yra pasiruošę sumokėti 
JAV reikalaujamą kainą, kad iš
gautų JAV sutikimą dalyvauti 
Maskvos žmogaus teisių konfe
rencijoje.

Nevaldinių organizacijų atsto
vai kėlė įvairius klausimus bei 
rūpesčius, kaip pavyzdžiui Hel
sinkio grupių atstovų likimą, psi
chiatrinių ligoninių piktnaudoji- 
mą disidentams persekioti, žydų 
emigracijos suvaržymą, neato- 
minių ginklų bei kariuomenių 
sumažinimą Europoje. Atsaky
damas į klausimą apie krikščio
nybės tūkstanties metų sukaktį 
Ukrainoje bei Rusijoje šiais me
tais, kongr. Hoyer sakė, kad jis 
neseniai susitiko Sovietų Sąjun
goj su aštuoniais pravoslavais. 
Jie aiškino, kad sovietams nusto
jus trukdyti kaikurias Vakarų ra
dijų laidas, JAV ir kitos šalys 
turėtų tą progą išnaudoti, per 
savo laidas plačiai aptariant kri
kščionybės reikšmę bei istoriją.

(LIC)

— Maironio minėjims Chica- 
gos Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje įvyks kovo 13, sekma
dienį, 3 vai. popiet. Kalbės poe
tas Bernarda Brazdžionis. Ren
gia Korp! Neolithuania vyr. val
dyba.

Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai šoka tautinius šokius lapkričio 22 Eichstatte minint 
Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį. Nuotr. K. Grodbergo

VEIKLA IR PINIGAI
Lietuvos visuomenė Ameri

koje gan jautriai atsiliepia į kvie
timą finansuoti konkrečius lietu
viškus projektus. Tuo būdubuvo 
sudėta reikiama suma Lietuvos 
atstovybės rūmams Washingto- 
ne remontuoti, atsirado 600,000 
su viršum dolerių Lituanistinei 
katedrai Chicagos universitete 
įkurti, per 25 metus suplaukė 
arti 4 milijonų aukų į Lietuvių 
Fondą; Tautos Fondas pasiekė 
milijono dolerių sumą.

Tai vis konkretūs projektai, 
kuriems dosnioji visuomenės da
lis dolerių nepagailėjo. Bet į 
šiuos taškus stambesnių sumų 
sutelkimas neišsemia visų lietu
viško gyvenimo poreikių. Viso
keriopai kultūrinei, visuomeni
nei ir politinei veiklai kuri vyksta 
diena iš dienos, metai iš metų, 
reikia finansinės talkos.

Pinigo reikia ne tik ginklams 
kaili ir pramonei kurti, bet taip 
pat misionierių ir apaštalų uždą- '/kultūros uždaviniams suformu- 
viniams vykdyti. Tai savaime aiš- : ,uoti’ organizacijų struktūri- 
ku, kad pinigo reikiai lietuviškai • niams P^atams suremontuoti 
kultūrai ugdvti, ir lietuvybei dolerių nereikia. Tai atlieka gera

JUNO BEACH, FLA.

Jau tradicija virtęs Naujųjų 
Metų sutikimas surengtas toje 
pačioje vietoje — Sv. Pauliaus 
nuo Kryžiaus parapijos salėje. 
Rengė LB apylinkės valdyba, 
kuriai rūpestingai pirmininkauja 
dr. J. Šalna. Rengimo darbus or
ganizavo specialus komitetas, 
vadovaujamas Lino Staškūno.

Buvo gražiai papuošta salė ir 
nepaprastai puošniai parengtas 
Įvairiausių valgių stalas. Visa pa
gamino kelios ponios.

Per tuos sutikimus pastoviai 
šokiams grojo orkestrėlis iš Mia- 
mi. Jie jugoslavai, bet prisitaikė 
prie publikos ir grojo lietuviškus 
šokius. Jiem buvo pasiųstos gai
dos iš anksto. J šokių muziką įsi- 
derino ir solistės Janinos Sal- 
nienės nuotaikingas šlagerių dai
navimas.

Svečių atsilankė per 80. Dau
giausia tai buvo suvažiavę atosto
gauti iš tolimų miestų, iš Chica- 
gos, iš Toronto. Nemaža buvo 

— Juozo Kreivėno, netikėtai 
mirusio praėjusią vasarą, asme
ninė biblioteka perduota Pasau
lio lietuvių archyvui. Pergabeni
mu pasirūpino Jonas Damau
skas. Kreivėno knygos dabar 
skirstomos, dedamos į lentynas.

— PLB Vasario 16-osios gim
nazijai remti komitetas, iš Chi- 
cagos išvykus pirmininkui K. 
Milkovaičiui, persiorganizavo 
taip: pirm. Ramojus Vaitys, 1535 
Deerfield Place, Highland Park, 
III. 60035. Tel. 312 831-2813. 
Sekr. Aldona Vaitienė, ižd. Jad
vyga Biskienė, PLB atstovė Bi
rutė Jasaitienė, JAV LB atstovė , 
Salomėja Daulienė, nariai — 
Neringa Ambrazaitytė, Juzė 
Ivašauskienė, Ilona Laučienė, 
Matilda Marcinkienė, Leonas 
Narbutis ir Vida Šilienė.

puoselėti, ir laisvės kovai vesti. 
Sąmoningas lietuvis dalį savo 
uždarbio nukreipia į visuome
niškus kanalus. Kiek, kur ir kaip 
duoti, kiekvienam nurodo tauti
nio atsakomingumo jausmas. 
Mūsų sąlygose įstatymai, įsaky
mai ir potvarkiai negalioja. Kas 
praranda atsakomingumo jau
smą, praranda ir tautišką gėdą, 
— pinigu tenkina vien tik savo 
asmeniškus, egoistiškus reika
lus.

Svarstant veiklos ir pinigų 
klausimą, reiktų prisiminti ir 
kitą tiesą: doleris yra Ringas, 
bet ne visagalis. Doleris padeda 
daug ką padaryti, bet doleris ne
pajėgia ko nors sukurti. Visus 
lietuviškos veiklos negalavimus 
teisinti vien dolerių stoka yra ne 
kas kita, kaip dolerio galybės 
pervertinimas.

„ Racionaliems laisvės kovos 
.^planams .^sukurti,., tautinės 

gydytojų. Pradžioje žodelį tarė 
Linas Staškūnas. Dar trumpai 
kalbėjo ir Bronė Jucėnienė. vie
tinis choras padainavo keletą 
dainelių. Chorui vadovauja Ire
na Manomaitienė.

Sutinkant Naujus Metus su
giedotas Lietuvos himnas, pa
keltos šampano taurės. Tada visi 
triukšmingai sveikino vieni ki
tus. linkėdami viso geriausio ir 
geros sveikatos. Taip pasilink
sminta iki 2 vai. nakties.

Sausio 3 ištaigiuose Staškūnų 
namuose rengėjai sukvietė 
nemaža svečių. Čia buvo aptarta 
Naujų Metų renginys. Pokalbiui 
vadovavo dr. J. Šalna. Nutarta 
toje pačioje vietoje rengti ir atei
nančių metų sutikimą, tik jį 
plačiau išgarsinti, kad apsilanky
tų daugiau publikos. Rengimo 
komiteto pirmininku perrinktas 
tas pats Linas Staškūnas. (p.j.) 

ĮVAIRIOS KELIONĖS
Balandžio 23 — 15 dienų kelionė j Ispaniją ir Por

tugaliją. Vadovaus kun. Kęstutis Trimakas.
Balandžio 24 — 17 dienų Lietuvoje, 1 Maskvoje ir 1 

Paryžiuje. Ekskursija specialiai skiriama 
gydytojams, medicinos darbuotojams ir jų šeimų 
nariams.

Birželio 30 — Tautinių šokių šventė Hamiltone Ir Shaw 
bei Šekspyro teatrai.

Liepos 30 — Europos Lietuvių Dienos Vokietijoje, Oro 
susisiekimas tik 629 dol. Bilietus reikia nusipirkti 
Iki vasario pabaigos.

Rugpjūčio 25 — 10 dienų Lietuvoje, plius Lenkija.
Rugsėjo 17 — Indija, galimybė sustoti Ir Hong Konge.
Lapkričio 19 — Kelionė laivu po Karibų salas.
Gruodžio 26 — Naujųjų Metų sutikimas Meksikoje. 

Rezervacijoms Ir informacijai kreipkitės adresu:

TRAVEL ADVISORS INC.
1515 NORTH HARLEM AVENUE, SUITE 110 
OAK PARK, ILL. 60302 
TEL. 312 524 - 2244

valia, tikėjimas, lietuviškas są
moningumas, pareigingumas, 
išmintis ir kūrybiškumas. Dole
rių reikia tik sukurtiems planams 
vykdyti ir prisiimtiems uždavi
niams spręsti.

Artėja vasario mėnuo, kada 
pagal įsigyvenusią tradiciją vi
suomenė plačiau atveria širdis ir 
pinigines lietuviškai veiklai fi
nansuoti. Ačiū Dievui, jau nebe- 
prievartaujamas aukotojas ati
duoti savo auką vienai ar kitai 
organizacijai. Aukotojas apsi
sprendžia pats, ir už tą apsi
sprendimą niekas jo nebebara. 
Nebebarama ir organizacija, 
kuri skirtą auką priima

Apsisprendimą, kam skirti 
auką, lemia įvairūs m< ’vvai. 
Vieniems patinka centrinės or
ganizacijos pirmininkas ir jo su
daryta valdyba, kiti laikosi 
įsitvėrę partinių ar ideologinių 
simpatijų, dar kiti savo aukas 
kreipia ten, kur racionaliausiai 
sunaudojamos. Pastariesiems 
reikia pateikti informaciją, kokie 
projektai buvo vykdomi praėju
siais metais ir kokie užsimojimai 
ateinantiems. Jau daugelis 
metų, kai tokias apyskaitas auko
tojams pateikia JAV Lietuvių 
Bendruomenė, kitos centrinės 
organizacijos paprastai pasiten
kina prieš vasario 16 išleistais 
bendriniais atsišaukimais.

Nežiūrint, kas kuriai organiza
cijai savo auką skiria, sukaktuvi
niais, 70-siais, nuo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo metais 
kiekvienas auką turėtų padvigu
binti. Kas aukodavo penkinę, 
tegu šiemet auką pakelia iki 
dešimties dolerių, kas duodavo 
penkdešimtinę, — šiemet teiš- 
rašo 100 dolerių čekį. Lietuvos 
okupantas tegu pamato, kad išei
vija, dr. Antano Maceinos 
žodžiais, išlaikė tikėjimą, kad 
nepražūtų kasdienybės faktišku
me, ir neprarado laisvės idėjos, 
kad nepaklystų ūkanotų akiračių 
plotuose.

Gi kas viešai agituoja kuriai 
nors organizacijai neskirti aukų, 
pasitarnauja okupaciniams tik
slams. . —A. I.K.

IŠ VISUR
— Putnam, Conn., sausio 31 

vyks palaimintojo arkivysk. Jur
gio Matulaičio maldos diena. 
Marijos N P. seserų vienuolyno 
salėje 10 vai. bus rodoma vaizda
juostė apie iškilmes Marijam
polėje. 11 vai. mišias aukos ir 
pamokslą pasakys kun. dr. V. 
Cukuras. 12 vai. pietūs. Po pietų 
sės. O. Mikailaitė kalbės apie pa
laimintojo reikšmę šiandien. 
2:45 vai. popiet koplyčioje 
Kryžiaus keliai ir palaiminimas 
Svč. Sakramentu. Po to bendri 
užkandžiai.

— Vatikano dienraštis L’Os- 
servatore Romano” svarbiųjų 
įvykių skiltyje “Actą Diurna”, 
apžvelgdamas Bažnyčios ir po
piežiaus veiklą 1987-tais metais, 
priminė taip pat Jono Pauliaus 
II-ojo laišką Lietuvos tikintie
siems Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakties proga.

— Česlovas Grincevičius, 
Lietuvių Rašytojų d-jos pirmi
ninkas, sausio 17 atšventė 75-ąjį 
gimtadienį artimųjų draugų ra
telyje.

— Chicago, 111., Čiurlionio 
galerijos 30 metų sukaktuvinė 
paroda vyksta sausio 29 - vasario

— Chicago, 111., Lietuvos 
vyčių įprastinis Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo minėjimas 
“Memories of Lithuania” vyks 
vasario 7 Martiniųue restorano 
pokylių salėje. ■ <■!

♦*

— Prel. dr. Pranas Gaida, 
“Tėviškės Žiburių” redaktorius, 
jam paskirtą kultūrininko ir vi
suomenininko 1000 dol. premiją 
paskyrė Kanados lietuvių 
kultūros muziejui statyti.

— Melbourno “Aušros” tea
tras 1987 lapkričio 15 pastatė G. 
Mareckaitės dviejų dalių, šešių 
paveikslų baletą “Eglės namai”. 
Režisavo Viltis Kružienė. Vaidi
no seniau teatro pastatymuose 
dalyvavę ir jaunimas. Spektakly
je užimti 13 asmenų. Melbourno 
“Aušros” teatro suaktyvinimu ir 
šio veikalo pastatymu daug rūpi
nosi Australijos Krašto valdybos 
narė kultūriniams reikalams Al
dona Butkutė.

— Buenos Aires televizijoje 
ATC lapkričio 22 visą valandą 
buvo rodoma apie Pabaltijo val
stybes. Kalbėjo Julius M ičiūdas, 
Antanas Mikučionis, Ona Bur
bienė, Nestoras Ruplėnas, Zefe- 
srinas Juknevičius. Buvo paro
dyti “Inkaro” šokėjai, Aušros 
Vartų bažnyčia, lietuviškas mu
ziejus, Lietuvių Centro rūmai, 
paminėtos prieš 100 metų 
įsikūrusios lietuvių kolonijos 
Buenos Aires, Beriso, Avellane- 
doje, Lanus, Temperly ir kt. Pri
siminta ir persekiojama Lietuva. 
Kiek trumpiau parodė apie lat
vius ir estus.

— Argentinos Lietuvių Cen
tras spalio 10 atšventė savo 61 
metų veiklos sukaktį.

— Philadelphijos ateitininkai 
sendraugiai Sv. Kalėdų proga 
Darbininkui paaukojo 25 dol. 
per savo iždiniką E. Binkį. 
Nuoširdus ačiū.

— Nauji Darbininko Skaity
tojai: V. Šurkus, Sun City, Ariz., 
J. Žilys, West Hartford, Conn. 
Užsakė kitiems: M. Botscharovv, 
Nevvton, Mass. — V. Arlioniui, 
Highett, Australija. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja
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FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau galima užsisakyti VISA kredito 
korteles. Jos yra gražios, lietuviškos ir patogios visiems, kurie nori naudotis šiuo praktišku 
patarnavimu.

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės į KASOS įstaigų darbo valandomis.

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Rlchmond HIII, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvę sezo
no.

BALTIC 
TOURS

l Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos | Panevėžį Ir ] Druskininkus.

1988 M KELIONĖS j LIETUVĄ >
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų— Baltijos valstybės, Suomija, Rusija
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky 1, M/S 
George Ots iki Tallino, Tallinę 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE „
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, I ’ Msinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIE IŲ LIETUVOJE
17 dienų— Lietuva, Lenkija, Š’ carija
Kelionė 510 — gegužės 10 - 26 — -1,949
Kelionė 607 — birželio 7 - 23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, ^Varšuvoje 2, Ziuriche 1
16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
16 dienų— Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 555 — gegužės 10 - 25, $1,899
Varšuvoje L naktis, Vilniuj 8, Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var
šuvoj 1, Ziuriche 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų— Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky' 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų— Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12 - 26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų— Lietuva, Suomija
Kelionė 303 — kovo 3-16 — $1,349
Teatrai Klaipėdoje, Panevėžy, Vilniuje, Kaune ir Kaziuko 
mugė
Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIĘNOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva
Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų
13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva, Rusija
Kelionė 516 — gegužės 16-28 — $1,969
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES) *

Parašyta J. Purino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik angių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė......
Numeris, gatvė —..

Miestas, valstMa, Zlp

x..

SUKAKTUVINIS MEDALIS
Dar galima įsigyti Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties medalj, kur sukūrė skulptorius Vytautą Kašu
bą.

3 colių bronzinis.............................................. $30.00
11Z? colio bronzinis...............$10.00 (buvo $15.00)
11/2 colio sidabrinis ............ $40.00 (buvo $50.00)

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00. 
Užsakymus siųsti adresais:

DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

2 SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į
i PIETŲ AMERIKĄ

Bus aplankyta Buenos Aires, Iguassu kriokliai, Rio De Ja- 
neiro ir Sao Paulo. Išvykstama balandžio 28 dieną ir 
grįžtama gegužės 12 d. Iš Miami tiktai $1,455.00 gyvenant 
dviese kambaryje. Galima prisidėti iš Neto Yorko, Chicagos, 
Los Angeles ir kitų miestų. Dėl informacijų prašau kreiptis 
Į American Travel Service įšttreau,-9727'6vWėstem- Ave?P 
Chicago, III. 60643. Tel. 312 238-9787. '

LEIDINIAI ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

A Radiance in the Gulag by’Nijolė Sadūnaitė. $6.00 
Children in the Amber Palace by A. Landsbergis. $8.00 
Fire & Night (5 Baltic pjays) by A. Straumanis. $20.00 
The Baltic Nations by Br. Kasias. $12.00
The USSR - German Aggression Against Lithuania by Br. 

Kasias. $15.00
Samogitia by Chas. T. PicheI, $8.00
When the Soviets Came... by R. Raid. $12.00
Mind Against the Wall by R. Šilbajoris. $10.00
The Agony (A Literary Approach to History) by J. Gliaudą. 

$10.00
Postage add $1.00 for each book.
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Joe Thomas, žinomas lietuvių 
muzikantas, daugelį metų grojęs 
su savo orkestru lietuviškose ve
stuvėse, Naujų Metų sutikimuo
se bei įvairiuose pokyliuose, da
bar išleido lietuviškų pramogi
nių šokių kasetę. Kasetė gauna
ma Darbininko spaudos kioske. 
Su persiuntimu 12 dol. Kreiptis 
adresu: Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Bdexter parkPHARMACY ®
Wm. AnastasL B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. . 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

LITHUANIAN COOKERY
ln Engllsh, 316 pages, price 10 dol.

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

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS J G.T.

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls, 
4 Buenos Aires birželio 7-18

Nr. 8801 Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės- 
16 - birželio 3

Nr. 8802/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.

Nr. 8803/M Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-26

Nr. 8806/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1d., Amsterdamas 3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3.

Nr. 8807/M Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31.
Nr. 8808/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 

1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31.
Nr. 8809/M Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 

16-28.
Nr. 8810/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 

1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest) 
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.

Nr. 8811/M Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, Waterburyje

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty Indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas. ,

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certiflkatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bankinius oatarnavlmus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $1<».000 ;

KASOS Įstaiga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 
Iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. popiet. .

Anie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOM - 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.



Atmintinas labai svetingas ir nuoširdus susitikimas lietuvių 
radijo tarnyboje Vatikane praėjusių metų pabaigoje, Kalėdų 
išvakarėse. Iš kairės: lietuviškųjų laidų redakcijos vedėjas 
prel. dr. Vytautas Kazlaukas, redaktorius Saulius Kubilius, 
buvęs Vilniaus “Literatūros ir Meno” savaitraščio literatūri
nis bendradarbis Tadas Sviderskis, Lietuvos radijo tarnybos 
Vatikane vedėjo pavaduotojas Kazys Lozoraitis. Sėdi Elena 
Svidersldenė

PADIDĖJO NEW YORKO LIETUVIŲ ŠEIMA

Prieš tris su puse mėnesio iš 
Sovietų Sąjungos emigravo 
buvęs vilnietis žurnalistas Tadas 
Sviderskis su žmona Elena. Au
strijos sostinėje juos apsiėmė 
globoti IRC — International Re- 
scue Committee, kurio būstinė 
yra New Yorke.

Po trumpalaikio apsistojimo 
Vienoje Sviderskiai keletą 
mėnesių praleido Romoje, lauk
dami Jungtinių Amerikos Valsty
bių konsulato sprendimo — lei

Šiais metais sueina 20 metų kaip mirė

SOPHIE IR KONSTANTINAS 
KAZLAUSKIS

„ _ „ . .» OUtaj. l.ū < u .

gyvenę Brooklyne. Šios dvidešimt metų nuo mirties 
sukakties proga mišios bus aukojamos Apreiškimo 
lietuvių parapijos bažnyčioje. Mirusieji, kai buvo gyvi, 
daugelį metų priklausė prie šios parapijos, buvo 
veiklūs parapiečiai, pasireišktą savo dosnumu ir dar
bais.

Artimieji, draugai ir pažįstami kviečiami mūsų 
x mirusius tėvelius prisiminti savo maldose. Mes jų 

niekada neužmiršime ir būsime visada dėkingi, kad 
mus taip gražiai ir lietuviškai užaugino ir išauklėjo.

Amžinę atilsj suteik, Viešpatie, musų brangiems 
tėveliams!

k Duktė Kay Paulin, sūnūs Konstantinas 
\^ir^Raymund Kazlauskis

PADĖKA
A.A.

DR. JADVYGA URBANAVIČIŪTĖ

mirė 1987 m. gruodžio mėn. 13 d. Palaidota Cypress 
Hills kapinėse, VVoodhaven, New York.

Esame dėkingi visiems draugams ir 
pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinime ir 
laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, 
laiškais ir spaudoje, užprašiusiems šv. mišias, au
kojusiems Tautos Fondui ir puošusiems velionės 
Karstą gėlėmis.

Ypatinga padėka vyskupui Pauliui Baltakiui, OFM, 
už apsilankymą šermeninėje ir už maldas

Dėkojame kun. klebonui Jonui Pakalniškiui už 
rožančiaus sukalbėjimą šermeninėje.

Dėkojame dr. Benediktui Jankauskui už jautrius 
atsisveikinimo žodžius New Yorko Lietuvių gydytojų 
Draugijos vardu.

Dėkojame kun. klebonui Jonui Pakalniškiui už kon- 
celebruotų mišių atlaikymą kartu su kun. Pranciškum 
Giedgaudu, OFM, ir kun. Danielium Staniškiu ir 
palydėjimą velionės į kapines.

Dėkojame muzikui Viktorui Raliui už gražias 
giesmes bažnyčioje.

Dėkojame Romui Keziui už mirusios prisiminimą 
“Laisvės Žiburio” radijo valandėlėje.

Dėkojame Marytei Šalinskienei už nuoširdų ir 
malonų patarnavimą; taip pat dėkojame jos padėjėjai 
Onai Barauskienei.

Dar kartą ačiū visiems, atjautusiebis mus sun
kiose atsiskyrimo valandose.

Liūdintys,
Marina ir Zigmas Raulinaičiai

mirus, mūsų mielą bičiulę, velionio žmoną Filomeną, 
sūnų Rimą ir brolį Vincą su šeima giliai užjaučia ir 
kartu liūdi.

Stefa ir Adolfas Dimai 
Stasė ir Antanas Steigvilai

Negailestingai mirčiai staiga Ir netikėtai nutraukus 
A.A.

ANDRIAUS IGNAIČIO
žemišką kelionę, skausmo prislėgtą žmoną Filomeną, 
sūnų Rimą, ir visus kitus artimuosius giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Dr. I. ir A. Mačioniai 
M. ir L. Virbickai 
A. ir V. Balsiai 
J. V. V. Gerdviliai

St. Petersburg, Fla.

sti jiems pastoviai apsigyventi 
Amerikoje.

Netrukus toks leidimas buvo 
gautas, ir Sviderskių šeima nese
niai atvyko į New Yorką, kuria
me žada pastoviai įsikurti. Beje, 
1969 T. Sviderskis buvo atleistas 
iš “Literatūros ir Meno” redakci
jos kaip “politiškai nesubrendęs 
ir nepateisinęs tarybinio žurna
listo vardo . Toks formulavimas 
T. Sviderskio darbo knygelėje 
praktiškai uždarė jam duris į bet 

kokią lietuviško laikraščio ar žur
nalo redakciją. Po poros neleng
vų klaidžiojimo metų T. Svider
skis vis tik atrado save — jau ne 
literatūros, o meno srityje. Jam 
pavyko pakeisti sovietinio žurna
listo specialybę į visiškai nepoli
tinę profesiją — į senų religinių 
paveikslų restauravimą ir tapy
bą. Šioje meno srityyje T. Svi
derskis darbuojasi jau penkioliką 
metų. Jo žmona Elena taipogo 
tos pačios profesijos.

Optimistiškai nusiteikę, nau
jieji emigrantai yra kupini gerų 
vilčių ir didelio noro sėkmingai 
įsikurti naujoje dirvoje.

Linkime jam sėkmingai įsit
virtinti naujoje žemėje, linkime 
ir geros sėkmės jų profesijoje. 
Taip pat linkime, jei laikas, leis, 
įsijungti ir į lietuvių kultūrinį gy-
venimą.

Bronius J. Kasias iš Wyo- 
ming, Pa., nuolatinis Darbinin
ko rėmėjas, šiemet prenumeratą 
atnaujino 50 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame spaudos 
rėmėjui.

D. Polikaitienė iš Westlake 
Village, Calif., taip pat Darbi
ninko prenumeratą atnaujino 50 
dol. auka. Nuoširdžiai dėkoja
me.

PETRUI GAILIŪNUI
Floridoje mirus, žmona Niną, sūnus ir kitus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučia.

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

A.A.
PETRUI GAILIŪNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Ninai, 
sūnums dr. Ernest ir Raymood bei giminėms ir kartu 

. liūdime.

A.A..
ANDRIUI IGNAIČIUI

mirus, velionio žmonai Filomenai, sūnui Rimui ir 
broliui Vincui bei kitiems artymiesiems gilią užuojautą 
reiškia

Sofija ir Vladas Domeikai
Ona, Vladas, Algis ir Rūta

Domeikai

K. A.
ANDRIUI IGNAIČIUI

Klaipėdos krašto atvadavimo minėjimo programos dalyviai, rengėjai ir svečiai Kultūros 
Židinyje sausio 17. Pirmoje eilėje iš k. sėdi: kuopos pirmininkas Kęstutis Miklas, Ieva 
Jankutė, Vytautas Volertas — LB krašto Valdybos pirmininkas ir paskaitininkas, Vida 
Jankauskienė, Petras Jurgėla, Malvina Klivečkienė, Tadas Alinskas; antroje eilėje iš
k. Juozas Jurkuvėnas, Alfonsas Samusis, Vladas Vasikauskas, Paulius Jurkus, Pranė
Jurkuvėnienė, Vacys Butkys, Ramūnas Brakas, Jonas Vilgalys, Kazimieras Bačauskas.

PRISIMINTAS KLAIPĖDOS
KRAŠTO SUKILIMAS

Sausio 17, sekmadienį, Kul
tūros Židinyje prisiminta 
Klaipėdos krašto atvadavimo 65 
metų sukaktis. Minėjimo svar
biausi rengėjai buvo N Y šaulių

LB Cape Cod apylinkės 
valdyba ir. nariai 

kuopa. Jai talkino ramovėnai, bi- 
rutietės, Maž. Lietuvos rezi
stencijos sąjūdis, Mažosios Lie
tuvos bičiulių draugija.

Minėjimą pradėjo šaulių kuo
pos pirmininkas Kęstutis Miklas 
trumpa kalba. įneštos vėliavos. 
Tylos ir susikaupimo minute pa
gerbti žuvusieji Klaipėdos žygio 
dalyviai.

Invokaciją sukalbėjo tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, kuris 
drauge yra ir šaulių kuopos kape
lionas. Toliau programai vado
vauti pakviesta Vida Jankau
skienė.

Pirmiausia ji perskaitė su
kilėlių manifestą išleistą 1923 
sausio 9 Šilutėje. Manifeste sa
koma, kad sukilėliai Klaipėdos 
valdymą perima į savo rankas.

Žodį tarė Petras Jurgėla, Lie
tuvos kariuomenės kapitonas, 
Klaipėdos žygio dalyvis, laikraš
tininkas, parašęs eilę knygų, lie
tuviškosios skautijos kūrėjas. Jis 
visada žvalus ir pilnas energijos, 
nors jau 85 metų. Jis ir priminė 
kai kurias žygio detales, prisi- 

I' minė, kaip Amerikoje Dariaus ir 
Girėno veteranų postas pradėjo 
rengti sukilimo minėjimus.

Tada išsamią paskaitą apie patį 
sukilimą, jo prasmę skaitė Liet. 
Bendruomenės JAV krašto val
dybos pirmininkas Vytautas Vo
lertas. Jo paskaita spausdinama 
šiame Darbininko numeryje at
skirai. Žiūr. 3 psl.

Smuikininkas Julius Veblaitis 
neatvyko, nes salėje nebuvo pia
nino. buvo manyta, kad toks su
styguotas pianinas bus, bet jo 
nebuvo, tai ir smuikininkas, ne
galėdamas be akompanimento 
groti, šiame renginyje nedalyva- 
vo.

Dabar dailiojo žodžio progra
mą atliko Vida Jankauskienė ir 
Tadas Alinskas. Pirma Tadas 
Alinskas skaitė eiles, paskui Vida 
Jankauskienė, pabaigai Tadas 
Alinskas paskaitė Vinco Krėvės 
lyrinio pobūdžio pasakojimą Il
gesys. Pabaigoje sugiedotas

Aldona Jonynas iš Las Vegas, 
Nev., yra iš tų skaitytojų, ku
riems nesvetimi spaudos sunku
mai. Atnaujindama 1988 m. pre
numeratą, atsiuntė 40 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Petras Skikunas iš Miami, 
Fla., yra ištikimas ir dosnus 
spaudos rėmėjas ir bičiulis. Per 
pastaruosius penkerius metus 
atnaujindamas prenumeratą at
siunčia po 50 dol. Labai ačiū.

Vyt. Sinkevičius iš Chicagos. 
111., nuolatinis Darbininko palai
kytojas ir rėmėjas, ir šiais metais 
atnaujindamas prenumeratą, at
siuntė 40 dol. Labai ačiū.

Izabelė ir Gus Geras iš Jame- 
sburg, N.J., ilgalaikiai Darbinin
ko skaitytojai, beveik per du 
dešimtmečius nepraleido nėvie- 
nerių metų, neparėmę savo laik
raščio auka. Nuoširdus ačiū pa
stoviems geradariams

himnas, išneštos vėliavos. Pir
mininkas K. Miklas padėkojo vi
siems programos dalyviams, 
salės puošėjui dekoratoriui Pau
liui Jurkui, svečiams už atsilan
kymą. Atsilankė apie 70-80 
svečių.

Po programos buvo jaukus pa
sisvečiavimas. Per programą visi 
sėdėjo prie apskritų stalų. Po 
programos tuoj ir buvo atnešta 
kava, užkandėliai, pyragaičiai. 
Vaišes parengė šaulių kuopa su 
talkininkėmis. Jaukioje nuotai
koje pasisvečiuota apie porą va
landų. (p. j.)

ŽINIOS
B

Vasario 16-osios minėjimas
Pagrindiniu Lietuvos neprik

lausomybės atstatymo minėjimu 
Bostone rūpinasi Amerikos Lie- • 
tuvių Tarybos Bes tone-skyrius. S

Vasario 21 d. pagrindinis 
minėjimas. 9 vai. ryto speciali 
programa per Laisvės Varpą. 
10:15 vai. rytoŠv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bosto
ne iškilmingos mišios už Lietu
vą, 2 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje iškilmingas susirinki
mas su kalbomis ir menine pro- 
gama.

Tą pačią vasario 21 d. 2 vai. 
popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos antro aukšto salėje 
rengiamas minėjimas mokykli
nio amžiaus jaunimui. Juo rūpi
nasi Bostono aukštesnioji litua
nistinė mokykla, lietuviai skau
tai ir Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris bendromis jėgo
mis.

Proklamacijos pasirašymas

Gubematūroje Bostone sau
sio 15 gubernatoriaus Mikai Du- 
kakio pavaduotoja Evelyn 
Murphey pasirašė prokalmaciją, 
skelbiančią Vasario 16-ąją Lietu
vos laisvės diena.

Pasirašymo iškilmėse dalyva
vo įvairių lietuvių organizacijų 
atstovai. Su jais vėliau guberna
toriaus pavaduotoja nusifotogra
favo.

Proklamacijos reikalais rūpi
nosi Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius, kurio pirminin
ku yra jaunesnės kartos atstovas 
Gintaras Čepas. Gubernatorius 
buvo išvykęs savo rinkiminės 
kampanijos reikalais, kaip kandi
datas į prezidentus.

RENGINIAI
Kovo 6 So. Bostono Lietuvių 

Piliečių d-jos patalpose tradicinė 
Kaziuko mugė, rengiama Balti
jos ir Žalgirio skautų tuntų.

Kovo 13 d., 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
trečio aukšto salėje Laisvės Var
po koncertas, kuriuo minima 
Laisvės Varpo 34 ir Lietuvių 
Fondo 25 metų sukaktys. Pro
gramoje — sol. B. Vizgirdienė, 
sol. R. Daunoras ir pianistas dr. 
S. Cibas.
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
sausio 30 ir 31 šeštadienį ir sek
madienį, penkioliktoji dailės pa
roda, rengiama LB New Yorko 
apygardos valdybos Lietuvos ne
priklausomybės šventei pagerb
ti'.

Lietuvių Atletų Klubo valdy
ba praneša, kad Kultūros Židi
nyje yra pramatoma judo — sa- 
viginos (self-defense) treni
ruotės. Šias treniruotes ves pri
tyręs judo specialistas. Berniu
kai ir mergaitės, kurie domisi 
šiuo efektingu apsigynimu, ne
delsdami registruojasi pas Algį 
Jankauską, tel. 718 849-2260.

Aleksandras ir dr. Marija 
Žemaičiai sausio 26 išvyko į Flo
ridą, kur Singer Island kondomi- 
niume turi savo butą. Ten pasi
liks ilgesnį laiką ir praleis žiemos 
šalčius šiltame klimate.

Bronė Oniūnienė iš Juno 
Beach, Fla., praeitą savaitę buvo 
atvykusi į New Yorką aplankyti 
savo draugų ir pažįstamų, pasi
svečiuoti. Buvo apsistojusi pas 
Henriką ir Eleną Andruškas 
VVoodhavene.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo rengiama Atvelykio po
pietė bus balandžio 10, sekma
dienį, Kultūros Židinyje. Pro
gramą atliks solistė Rasa Bobe- 
lytė-Brittain.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta vasario 21 
Kultūros Židinyje. Kaip buvo 
skelbta, kalbą pasakys dr. Vytau
tas Dambrava, ilgai dirbęs Ame
rikos diplomatinėje tarnyboje, 
dabar gyvenąs Venecueloje. In- 
vokaciją sukalbės Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM, sveikini
mo žodį tars ir Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Tau
tinius šokius šoks New Yorko 
tautinių šokių ansamblis Trypti
nis, vadovaujama Jadvygos Ma
tulaitienės. Muzikinę dalį ruošia 
Viktoras Ralys. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Tary bos New 
Yorko skyrius. Taip pat bus ren
kamos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Lietuvos krikščionybės jubi
liejaus New Yorko komitetas 
kviečia visus narius į paskutinį 
posėdį, kuris įvyks vasario 2, an
tradienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinio posėdžių kambaryje.

Apreiškimo parapijos choras 
labai atsidėjęs rengiasi tradici
niam savo religiniam koncertui, • 
kuris bus Verbų sekmadienį, 
kovo 27. Repeticijos vyksta kiek
vieną sekmadienį tuoj po sumos 
choro kambaryje, kuris yra mo
kyklos patalpose.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 30, šį šeštadienį, 1 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Claude De- 
bussy opera “Pelleas et Melisan- 
de”. Pagrindiniai solistai: Frede- 
rica von Stade, JocelyneTaillon, 
jose van Dam. Diriguoja James 
Levine. Vasario 6, ateinantį šeš
tadienį, 2 vai. popiet bus tran
sliuojama Giuseppe Verdi opera 
“Luisą Miller”. Pagrindiniai so
listai: Aprile Milto, Ermanno 
Mauro, Sherrill Milnes.

KĄ MATYSIME 15-TOJE 
DAILĖS PARODOJE?

Marijos Butkienės antrosios 
mirties metinės prisimintos sau
sio 23 pamaldomis, kurios buvo 
10 vai. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Atsilankė nedidelis 
artimųjų būrelis. Po mišių 
posėdžių kambaryje buvo ka
vutė. Velionė Marija Butkienė 
buvo poetė, visą laiką rašė eiles. 
Dabar velionės vyro Vacio But- 
kio pastangomis šį pavasarį bus 
išleistas jos eilių rinkinys.

A. a. Konstancijai Strazdienei 
Sunny Hills, Fla., mirus, jos at
minimui John ir Vida (Jocytė) 
Glaser paaukojo Lietuvių Fon
dui 100 dol.. ■

Lietuvos Atsiminimų radi
jas, vadovaujamas dr. J. Stuko, 
ruošia ekskursiją į gamtos grožiu 
žavingą Aliaską.- Ekskursantai 
išskris 1988 rugpjūčio 21, sek
madienį, į Vancouverį, Kanadą 
Ten įlips į liuksusinį “Regent 
Star” laivą ir 7 dienas ir naktis 
plauks Aliaskos pakraščiais. Tai- 
vui pasiekus Anchorage miestą, 
bus apsistojama vieną parą. 
Grįžtama rugpjūčio 29. Kaina 
1945 dol. asmeniui, du kambary
je. Keliautojas, netrukus at
siuntęs 200 dol. užstato, gauna 
50 dol. nuolaidą. Kelione rūpina
si Holidaze agentūra:. 810 Bel- 
mar Plaza, Belmar, N.J. 07719. 
Tel. 201 280 - 1120. v

Alės Rūtos knyga “Margu raš- 
o keliu” išleista Darbininko re
dakcijos rūpesčiu. Knygą platina 
Darbininko administracija. Ji 
;klinda gana sėkmingai. Kaina 
10 dol.

Ekskursiją j Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir Ste 
buklingą Medjugorie vietą 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Bureau, 
9727 So. Westem Avė., Chica
go, III. 60643, Tel. 312 238 - 
9787.

Šį savaitgalį Kultūros Židinyje 
vy ksta didelė meno šventė — 
rengiama 15-toji dailės paroda. 
Ji bus kiek skirtinga negu kitos 
anksčiau buvusios parodos.

Praeitame Darbininko veda
majame buvo prisiminta lietu
viškosios dailės raida, kaip lietu
viškoji dailė labiausiai suklestėjo 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Parodoje ir bus išstatyti 
būdingiausi aniem laikams daili
ninkų darbai. Dauguma jų pri
miršti, kitiems bus visai nematy
ti. Vėliau atėjo kitos kartos, ku
rios irgi jau yra gerokai nutolę 
nuo dabarties meno. Visa tai su
daro vieningą lietuviškojo meno 
tėkmę. Ant tų ištakų remiasi ir 
dabartinis menas okupuotoje 
Lietuvoje.

Tokiu keliu einant, į parodą 
buvo įvesta gana daug dailinin- 341 Highland Blvd., Brooklyri, 
kų. Jų parodoje bus apie 30 - 40.
Iš viso kūrinių bus išstatyta apie 
70. Jie apims laikus maždaug 
nuo pirmosios parodos iki dabar.

Tai tikrai didelė ir plati lietu
viškosios dailės panorama, kurią 
verta pamatyti visiems. Visa šį 
paroda ir skiriama Lietuvos ne
priklausomybės šventei pager
bti. . •

Darbininko 1988 metų kalen-* 
dorius buvo išsiųstas visiems" 
skaitytojams gerokai prieš 
Kalėdų šventes. Tų kalendorių 
administracija dar turi. Kas’ 
norėtų gauti daugiau kalendo
rių, gali kreiptis į administraciją! 
pridedant bent 4 dol. auką už 
kiekvieną kalendorių. Ypatinga 
padėka skaitytojams, kurie, su
prasdami sunkią lietuviškoj 
spaudos padėtį, už kalendorių ir 
šiaip spaudai stiprinti prideda ir 
stambesnę auką. Darbininkai

N. Y. 11207.

Joe Thomas, žinomas lietuviį 
muzikantas, su savo orkestru 
grojęs vestuvėse, Naujų metų 
sutikimuose, dabar išleido lietii- 
viškų šokių kasetę. Kasetė gari
nama Darbininko administraci
joje. Jos kaina — 10 dol.

Arūnas Čiuberlds su Ajts 
Club Theatre trupe pradeda 
naują sezoną. Vasario 11 - 26,. 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais. Kiekvienas spektaklis susi
darys iš trijų vieno, veiksmo vai
dinimų: Jean Cocteau — The 
Human Voice; Thomton Wilder 
— Infancy, Friedrich Dūrren- 
inatt — Midnight Conversation 
(kuriame vaidina Arūnas Čiu- 
berkis). Visi spektakliai praside
da 8:30 v. v. Aušros Vartų parapi
jos salėje, 570 Broome St., (prie 
Holland Tunelio). Bilietai 8 dol. 
Dėl informacijos: 212 673 - 5636.

Vaidinant Friedricho Dūrrenmatt “Midnight conversation’ 
Iš k.: Arūnas Čiuberlds ir Paul Taylor RobertsOn.

TOJI DAILĖS Į 
PARC)

rengiama 1988 m. sausio 30-31 Kultūros Židiny 
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Dalyvauja per 20 dailininkŲ, bus išstatyta 
per 100 jų kūrinių.

Iškilmingas parodos atidarymas ir premijų 
įteikimas — sausio 30, šeštdienį, 7 v.v. 
Po atidarymo — kavutė.

Paroda lankoma:
šeštadienį, sausio 30, nuo 12 vai. iki 9 v.v.
sekmadienį, sausio 31, nuo 12 v. iki 4 v. popiet.

Paroda skiriama Lietuvos nepriklausomybės šventei pagerbti

Rengia ir vius atlikankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDA

POLITINIS SIMPOZIUMAS
Sausio 24, sekmadienį, 3 vai. 

popiet, į Kultūros Židinio 
mažąją salę susirinko ypatingai 
daug žmonių. Buvo pilnutėlė 
salė. Daug kas ir stovėjo.

Juos visus sutraukė įdomi ir 
aktuali tema “Holokaustas ir lie
tuviai”. Šiuo klausimu kalbėjo 
prof. Romas Vaštokas iš Kana
dos, advokatas Povilas Žumbakis 
iš Chicagos, Ginta Palubinskaitė 
iš Washingtono. Moderavo dr. 
Elona*Vaišnienė.

Prelegentai palietė įvairius 
aspektus, panaudojo naujausią 
medžiagą, kuri kitiems buvo net 
negirdėta.

Diskusijose žmonės iškeli 
įvairių klausimų, į kuriuos prele
gentai tiksliai atsakinėjo.

Ši simpoziumą rengė LB apy
gardos valdyba ir Americans For 
Due Process. Simpoziumą ati
darė Aleksandras Vakselis, LB 
NY apygardos pirmininkas. 
Uždarant kalbėjo Rasa Razgai- 
tienė, vadovaujanti Americans 
Fro Due Process.

RENGIASI 75 METŲ 
SUKAKČIAI '

Apreiškimo parapija ateina
nčiais metais minės 75 metų gy
vavimo sukaktį.

Jubiliejiniams darbams aptarti 
parapijos taryba ir kunigai 
posėdžiavo sausio 18, pirma
dienį. Jubiliejinės iškilmės bus 
gegužės 21. bus iškilmingos pa
maldos bažnyčioje ir minėjimo 
akademija parapijos salėje. Bus 
išleista jubiliejinė knyga, kur 
bus suminėti visi parapijos 
klebonai, jų veikla, bus pa
minėtos ir visos veikiančios orga
nizacijos ir kiti įvykiai, surišti su 
parapija.

S. Šergalienė, Darbininko 
skaitytoja ir rėmėja iš Weston, 
Ont., Kanados, praeitais metais 
buvo atsiuntusi 100 dol, šiemet 
atnaujino prenumeratą net iki 
1990 metų ir atsiuntė 65 dol. Už 
auką nuoširdžiai dėkojame.

Kelionę į Pietų Ameriką 1988 
"balandžio 20 organizuoja “Laiš
kai Lietuviams” žurnalas, bus 
aplankyta Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis į American Tra- 
vel Service Bureau, 9727 So. 
VVestem Avė., Chicago, UI. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

Ieškomas nedidelis butas dvie
jų asmenų šeimai prie gero susi
siekimo, abu dirba. Skambinti 
darbo metu Darbininko redakci
jai 718 837 - 1352.

Vienas dirbantis vyras ieško 
nedidelio buto VVoodhavene 
arba Richmond Hill rajonuose. 
Skambinti vakarais 296 - 5655.

Ieškoma Eale Malinauskaitė- 
Dimavičienė. Apie ją žiną prašo
mi pranešti adresu: S. Valatka, 
217 Hawthome St., Roselle, 
N.J. 07203. Tel. 201245-6488. 
Išnuomojamas 5 kambarių bu

tas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko, Gali būti ir su 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 450 
dol. Skambinti 5:30 - 9:30 vai. 
vak. 827-2272.

HOMEVVORKERS WAN- 
TED! Top pay! C. I. Norman, 
Avė., N.VV. Suite 222, Norman, 
Oklahoma 73069.

HIRING! Government jobs
— your area. Many immediate
openings without vvaiting list or 10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
tęst. $15,000 - $68,000. Call 341 Highland Blvd., Brooklyn 

J (602) 838 - 8885. Ext. 6057.

PALAIMINTOJO ŠVENTĖ 
APREIŠKIME

Praėjusiais metais
džiaugėmės kada Sv. Tėvas Jo
nas Paulius II paskelbė palai
mintuoju arkivyskupą Jurgį Ma
tulaitį. Gi šiais metais su
laukėme ir pirmosios Palaimin
tojo (sausio 27 d.) šventės. Ši 
šventė Apreiškimo parapijoje 
buvo paminėta iškilmingomis 
pamaldomis ir programa sausio 
24, sekmadienį.

Minėjimas prasidėjo 11 vai. 
mišiomis, kurias koncelebravo 
vysk. Paulius Baltakis, parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis, 
Katalikų R. Šalpos vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius, kun. 
Antanas Rubšys ir prel. Vytautas 
Balčiūnas. Mišių skaitymus 
skaitė Petras Ąžuolas. Pamokslą 
pasakė prel. V. Balčiūnas, pa
naudodamas daug prasmingų iš
traukų iš arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio rašyto dienoraščio.

Šios bažnyčios choras, vado
vaujamas muz. Viktoro Ralio, 
kiekvieną sekmadienį, sumos 
metu iškilmingai gieda. Šį sek
madienį choristai, suprasdami 
šios šventės svarbą, visi susirin
ko ir dar labiau “pasitempė". 
Giedamųjų mišių metu buvo 
giedamos (lotyniškai) "Mass in 
D’ — W. C. Peters. Per aukoji
mą giedojo “Prieš Tavo Altorių”

Teresė Šlikienė iš Woodhave- 
no, N.Y., jau kelerius metus 
savo prenumeratą atnaujina su 
55 dol. auka. Nuoširdžiai dėkoja
me.

Mary Rusas Kober iš Port 
VVashington, N.Y. savo paramą 
Darbininkui žymiai padidino, 
atsiuntė 50 dol. auką. Dėkoja
me.

Dr. Valerija Norvaiša iš Mia- 
mi Beach, Fla., šių metų Darbi
ninko prenumeratai atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me.

C. Laitušis iš Union, N.J., šių 
metų prenumeratai atsiuntė 
Darbininkui 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

S. Janušas iš Sea Cliff, N.Y., 
praeitais metais Darbininką 
parėmė 40 dol. auka, o šiemet 
50 dol. Nuoširdžiai dėkojame.

Gintarė IVaškienė iš Monroe, 
Conn., prenumeratą atnaujino 
su 50 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Kun. Antanas Bartašius, Sv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Patersone, N.J., anksčiau vis 
mokėjęs dvigubą Darbininko 
prenumeratą, šiemet atsiuntė 50 
dol. Administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

— muz. St. Šimkus , žodž. K. 
Urbonavičius. Laike komunijos 
Rasa Bobelytė-Brittain solo atli
ko “Marija, motina malonės” — 
muz. B. Budriūno, žodž. F. Kir- 
ša ir choras giedojo ‘Tremtinio 
malda” — muz. P. Palys, žodž. 
B. Auginąs.

Mišių pabaigoje vysk. Paulius 
Baltakis padėkojo parapijos kle
bonui ir ateitininkams už šio 
minėjimo surengimą. Kvietė vi
sus karštai melstis ir prašyti Au
kščiausiojo, kad per palaimintojo 
Jurgio Matulaičio užtarimą susi
lauktume stebuklo. Tolau būdu 
greičiau priartėtų diena .kada pa

laimintasis būtų papuoštas šven
tojo aureole. Vyskupui palaimi
nus, buvo sugiedota “Marija, 
Marija” — muz. C. Sasnauskas, 
žodž. Maironio.

Bažnyčioje susirinkusius, 
jiems iš jos skirstantis ir skubant 
į parapijs salę tolimesniam 
minėjimui, vargonininkas V. Ra
lys išlydėjo vargonų garsams 
skambant.

Salėje buvo atliktas žodžių ir 
vaizdų derinys pavadintas“Ap
vaizdos keliu”. Ekrane pasirodė 
žodžiai: “Bučiuoju Tavo Apvai
zdos Ranką” (tai Palaimintojo 
žodžiai). Toliau sekė be galo 
gražūs vaizdai, susiję su palai
mintojo gyvenimu. Puiki apa
ratūra stebino žiūrovus, kaip 
vienam paveikslui “tirpstant”, o 
kitam palengva “gimstant”. Su
sirinkusius žavėjo vaizduose: ly
gios žaliuojančios pievos, žydin
čios laukuose ir darželiuose 
gėlės, besiganą gyvulėliai, vie
tovės su šulinių svirtimis, 
bažnyčios, jų altoriai, Vatikanas, 
Palaimintoje fotografijos ir kit.

Vaizdams ekrane vienam po 
kito keičiantis ramiu, aiškiu bal
su ir gražių žodžių pyne seselė 
Ona Mikailaitė atskleidė Jurgio 
Matulaičio nueitą kelią. Apara
tūrą tvarkė seselė Dolores. 
Sis nepaprastai žavingas žodžių 
ir paveikslų derinys tiesiog 
užbūrė žiūrovus. Linkėtina kad 
ir kitos lietuviškos vietovės šį vi
spusiškai tobulą derinį galėtų pa
matyti.

Toliau sekė epizodas iš 1919 
metų arkivyskupo Jurgio Matu
laičio užrašų, kurį skaitė aktorius 
Vitalis Žukauskas.

Susirinkusiems į šį minėjimą 
pasivaišinus sumuštiniais ir ka
vute, daugtfma nuskubėjo į 

; Kultūros Židinį, kur vyko politi- 
. nis simpoziumas. p

Sieninis kalendorius 1988 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais, papuoštas spalvotų vy
tim išleistas Londone "Nidos” 
spaudos klubo gaunamas ir 
Darbininko Administracijoje. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama ar tai lietuvių 
rašytojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu

ATUEKU JVA1RIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darbo praktika 
atlietu įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju Nevv Yor
ką ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju gerą darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bet 
ką.

Kainos 
darbams 
mažiems,
skaičiavimas.

Skambinti: Algis Urbelis 718 
849 - 8093

prieinamos visiems
— dideliems ir

Nemokamas ap-

N.Y. 11207.


