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DVIVEIDŽIAVIMO MOKYKLA gelį, protestuodamas prieš žiau- pasakyti gerą, padrąsinanti žodį
Panamos prezidento Eric Ar-

• turo Delvalle pastangos pašalinti 
ginkluotų pajėgų vadą gen. Ma- 
nuel Antonio Noriega nepavy
ki©. „Pats prezidentas buvo pri
verstas pasislėpti tuoi tarpu ir iš 
čia, siekdamas susilpninti ne
teisėtą vyriausybę, paragino 
užsienio valstybes ir korporaci
jas sustabdyti įvairių mokesčių 
mokėjimą Panamai.

Valst. sekretoriaus’ Shultz 
žygiai laimėti Izraelio, Jordano 
ir Sirijos pritarimą JAV planui 
taikai Art. Rytuose pasiekti nera
do pritarimo net palestiniečių 
tarpe. Palestiniečių atstovai atsi
sakė' susitikti su valst. sekreto
rium, nes jie buvo parinkti JAV, 
o ne PLO, su kuria ir Izraelis ir 
JAV atsisako tartis tol, kol PLO 
pripažins, kad Izraelis turi teisę 
egzistuoti.

Pietų Afrikos vyriausybė 
įsakė sustabdyti savo veiklą 17 
organizacijų, kurios kovojo už 
aparteido politikos panaikinimą.

Prezidentas Reagan savo 
spaudos konferencijoje neišdrįso 
papeikti Izraelio už jo karių el
gesį su palestiniečiais, nors 
didžiuma komunikacijos prie
monių nevengė Izraelio smurto

Savaitės 
įvykiai

(Atsakymas nusipelniusiam mo
kytojui Bernardui Šakniui)

“Tėvai turi prioriteto teisę pa-' 
renkant savo mažamečiams vai
kams švietimo būdą”.

Visuotinė Žmogaus Teisių 
Deklaracija, 26 str., 3 dalis.

Sielvartauja, kad vaiką 
paruošė pirmai Komunijai
S. m. rugpjūčio 27 d. “Tieso

je” skausmingai nustebino Jūsų 
straipsnis “Apie papirktą sąžinę 
ir dviveidiškumą”. Nustebino 
todėl, kad dažnas ligšiolinis Jūsų 
pasisakymas splaudoje sukurda
vo mąstančio blogio pašalinimu 
besirūpinančio autoriaus vaizdą.

Rugpjūčio 27 d. "rašinys šį 
vaizdą gerokai nublankino. 
Straipsnyje sielvartaujate drau
ge su anoniminiu tėvu, kurio 
sūnų giminių paprašyta moteris 
paruošė pirmajai komunijai. Tei
giate, kad vaikas, įsitikinęs pio
nierius, išdavė savo pažiūras, 
leidosi paperkamas šventine do
vana—japonišku magnetofonu.

Piktinatės Elenos Versekytės 
Tuberkuliozės mokslinio tyrimo 
instituto laborantės, atvedusios 
vaikus į Nedingės bažnyčią, el
gesiu. Smerkiate netikinčius 
tėvus, tokius abejingus savo at-
zarų-pasaulėžiūros- formavimui,- 
ir vėl leidžiate išsisakyti anoni
miniam tėvui: ‘ Juk tai vaikų dva
sinis žalojimas, tai dviveidžių 
ugdymas. Kojos (katekizuotojos) 
lenda, kam prisiliečia prie tyros 
vaiko sielos, sudrumsdamos vai
kystės rimtį? Pagaliau tai prieš
tarauja mūsų įstatymams, 
draudžiantiems kolektyvinį vai
kų mokymą religijos”.

Izraelio okupuotose arabų 
žemėse palestiniečių demon
stracijos tebevyksta toliau, ne
paisant Izraelio karių žiauraus 
‘smurto veiksmų. Nuo demon
stracijų pradžios žuvo 73 palesti
niečiai.

Sovietinės Azerbaidžano re
spublikos Nagomo-Karabach 
autonominėj srity apie vasario 
vidurį prasidėjo demonstracijos 
už srities, kurios gyventojų dau
gumą sudaro armėnai, prijungi
mą prie kaimyninės Armėnijos 
respublikos. Demonstracijos iš
plito ir į Armėnijos respubliką 
tiek, kad pats gen. sekretorius 
Gorbačiovas jom nuraminti 
turėjo pažadėti asmeniškai 
peržiūrėti armėnų skundus prieš 
Azerbaidžianą. Skelbiama, kad 2 
žmonės žuvo ir dešimtys buvo 
sužeistų.

Azarbaidžano sovietinėj re
spublikoj kilę neramumai persi
metė ir į aliejaus ir gamtinių 
dujų pramonės centrą Sumgait, 
prie Kaspijos jūros. Susirėmimai 
tarp armėnų ir azerbaidžanų, 
matyt, buvo pasiekę tokį laipsnį, 
kad turėjo įsikišti kariuomenė su 
tankais ir šarvuotais vežimais. 
Kelios dešimtys žmonių buvę 
sužeista.

JAV ir Portugalija sutiko 
pradėti pasitarimus dėl JAV 
lėktuvų bazės Azorų salose toli
mesnio likimo.

Valst. pasekretorius Michael 
H. Armacost buvo nuvykęs į Pa
kistaną tartis dėl Sov. S-gos pasi
traukimo iš Afganistano. Čia jis 
susitiko su 7 partizanų grupių 
įtūžusiais vadais dėl JAV karinės 
pagalbos partizanams sumažini
mo. Departamentas aiškina, kad 
parama nebuvo sumažinta, tik ji 
užtrukusi dėl transporto vėlavi
mosi.

Rumunija painformavo JAV, 
kad ji atsisako jai pasiūlytų pre
kybos lengvatų už žmogaus tei- tokios šlykščios... 
šių būklės pagerinimą.

Per Estijos nepriklausomybės 
paskelbmo šventę vasario 24 Ta
lino mieste prie teatro buvo su
sirinkę 5000 estų.

Ir mes, tikintieji, 
esame žmonės

Kad autentiškiau išreikščiau 
savo nesutikimą su . pagrin
dinėmis Jūsų kaltinimo tezėmis, 
kalbėsiu apie tai, ką pats išgyve
nau, iškenčiau ir patyriau, 
įsidėmėkite — tai ne autorekla- 
ma, ne siekimas pasirodyti gere
sniu už netikinčius.

Tai troškimas Jums paaiškinti, 
kad ir mes, tikintieji, esame 
žmonės, nė kiek ne menkesni už 
jus, ateistus, kad ir mes turime 
savo įsitikinimus, kurie yra svar
biausia asmenybės dalis. Mes tu
rime teisę pagal savo įsitikini
mus gyventi, juos reikšti visais 
tais būdais, kuriais tai darote jūs 
(jeigu esame lygūs prieš įstaty
mus).

Mes turime teisę savo įsitiki
nimus perduoti kitiems — vi
siems, nusprendusiems, kad jie 
vertingesni, pagrįstesni ar taure
sni už ateistiniiis. Tokiu požiūriu 
ir norisi pasidalinti su Jumis ke
letu seniai knietinčių svarstymų.

Vaiky tarpe buvau 
vienintelis religingas

Augau tikinčioje šeimoje, abu 
tėvai — tarnautojai. Kiemo vai
kų tarpe vienintelis buvau reli
gingas. Iš vaikystės įsiminė vie
nas vaizdelis: namo gyventojų 
paauglių būrelis stovi aplink sta
tybininkų paliktą akmenų krūvą. 
Kažkas pasiūlo mušti po akmeni
mis tūnančias rupūžes —juk jos

Ir prasideda bejėgių padarų 
traiškymas. O man prisimena 
skurdžios katekizmo pamokos 
apie Nazareto Jėzų — ir galbūt 
pirmąkart stoju vienas prieš dau-

rūmą. Ir motyvas—ne Jūsų pro- verkiančiai mergaitei liko tik vie- 
pagandos taip mėgstama “praga- nas — tikintysis, nekomjaunuo- 
ro baimė” ar “dangus atlygins”, lis, kuris ne itin bijojo “visuo- 
o paprasčiausias pasibjaurėjimas menės nuomonės” — pajuokos, 
sadizmu intuityvus jutimas, kad kad bendrauja su atstumtąja... 
tai nesuderinama su sieloje jau 
įsitvirtinusiu etiniu Jėzaus idea
lu.

Kodėl šito neturėjo kiti, netgi 
aktyvių ateistų šeimose augę vai
kai? Brendome, ir problemos, 
įvykiai sudėtingojo.

Nėša meregaitę 
“skandinti.”

Klasėje mokėsi negabi, neva
lyvų namų, todėl nuolat ujama 
ir pravardžiuojama mergaitė. 
Kartą šutvė mokinių pasičiupo ją 
ir nusivedė į netolimą ežerą 
“skandinti”.

Negalėjau sutrukdyti, nes 
jėgos buvo nelygios, tačiau są- 
monėn smilktelėjo mintis: o 
veda lygiai kaip Kristų, kurio ka
nčią pagerbiame Gavėnios 
kryžiaus keliuose... Visų akimis 
ji — bjaurusis ančiukas, visi 
aplink — priešai... “Skandini
mas” baigėsi tuo, kad mergaitę 
įstūmė į šaltą polaidžio vandenį 
(pakrantėje buvo seklu), bend
ramoksliai pasityčiojo ir išsi
sklaidė.

ligoninėse vien dėl jų religinių 
(nukelta į 2 psl.) ar politinių įsitikinimų.

JAV Atstovų rūmuose Vasario 16 buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
sukaktis. Invokaciją sukalbėjo vysk. Paulius Baltakis, OFM. Nuotraukoje iš k.: Kongre
so kapelionas James D. Ford, Speaker of the House Jim Wright, vysk. P. Baltakis, 
OFM, kongresmanas Frank Annunzio.

nuolių ženkliukai dalyvauti eg
zekucijoje jiems nesukliudė. Ir

DVIDEŠIMT PENKI SENATORIAI 
PAGEIDAUJA LAISVĖS SVARINSKUI

(Washingtonas, kovo 4, LIC) 
Dvidešimt penki senatoriai kovo 
3 d. laiške sovietų teisingumo 
ministrui pateikė prašymą, kad 
kun. Alfonsas Svarinskas būtų 
paleistas.

Išreiškę savo gilų susirūpini
mą dėl kun. Svarinsko bylos, se
natoriai ministrui Boris Vasilye- 
vich Kravtsovui pateikia duo
menų apie kunigą. Jie pažymi, 
kad kun. Svarinskas, gimęs 1925 
sausio 21 Kadrėnuose, visada 
buvo aktyvus tikėjimo gynėjas ir 
pirmą kartą atsidūrė lageryje 
1946.

Toliau nurodoma, kad kun. 
Svarinskas vėl buvo suimtas 
1983 sausio 26 už religinių teisių 
gynimą ir nuteistas 7 metams la
gerio bei 3 metams tremties pa
gal Lietuvos TSR kriminalinio 
kodekso 68-tą pastraipą, kuri 
draudžia "antikonstitucinę bei 
antivalstybinę” veiką

Mokytojas ir jo 
kompromisai'

Pažinojau tikintį mokytoją, 
kuris nors žaismingai lengvai su
triuškindavo mokykloje mano 
girdimus ateistinius “argumen
tus”, pats bažnyčią lankė kitoje 
vietoje. Žinojo, kad viešai iš
reiškęs savo religingumą, tuoj 
neteks darbo (kaip mokytojai 
Kaušienė, O. Brilienė, A. Grig- 

*tas ir 1.1.)
1 Tokiam slapstymuisi neprita- 
<riu. Reikėjo nors ir darbo neteki- 
, mo kaina, lankyti vietinę 
bažnyčią. Atvirai. Tiesiai. Tik 
toks gyvenimas teikia neišsen
kantį sąžinės džiaugsmą, savo 

'žmogiškosios vertės pajautimą. 
| Tačiau šio mokytojo, kaip ir 
'didelės dalies Lietuvos pedago- 

' gų, kompromisas nė kiek ne
paaiškina juridinės reikalo 
pusės: kokiu būdu sąžinės 
laisvės principas suderinamas su 
jtrukdymu tikintiesiems dirbti 
pedagoginį darbą? Kuo tai skiria
mi nuo spaudoje linksniuojamų

Senatoriai duoda kun. Svarin
sko religinės veiklos pavyzdžių. 
Jisai 1978 padėjo įsteigti Tiki
nčiųjų teisėms ginti katalikų ko
mitetą, kuris protestavo prieš 
valdžios aprobuojamą tikinčiųjų 
persekiojimą bei diskriminavi
mą. Svarinskas taipogi buvo vie
nas iš katalikų blaivybės sąjūdžio 
vadų ir pasisakė prieš bažnyčių rie'įsi^šė laiškĮ: Ru~dy Efosch- 
išniekinimą bei kunigų užpuoli
mus. \

Senatoriai tvirtina, kad jie ne
supranta kaip tuos religinės 
veiklos pavyzdžius galima laikyti 
antivalstybiniais ar antikonstitu
ciniais. Jų manymu, jie yra nor
malūs religinės veiklos išsireiški
mo pavyzdžiai, kuriuos derėtų 
apsaugoti “glasnost” laikotarpy
je.

Senatoriai baigia laišką 
pažymėdami, kad 63 metų 
amžiaus kun. Svarinsko sveikata 
yra silpna. Jie prašo dėti pastan-

(VVashingtonas, vasario 19, 
LIC) Šimtas keturi kongresme
nai kreipėsi j sovietus su prašy
mu, kad jie iš psichiatrinių ligo
ninių paleistų septynius lietu
vius politinius kalinius.

Vasario 19 d. laiške dr. Alek
sandrui Churkinui kuris vado
vauja TSRS sveikatos ministeri
jos psichiatrijos skyriui, kongre
smenai prašo daugiau informaci
jos apie Jono Bagdono, Arvydo 
Cekanavičiaus, Viliaus Dogilio, 
Voldemaro Karoliūno, Henriko 
Klimašausko, Vytauto Lažinsko 
ir Petro Lukoševičiaus likimus. 
Kongresmenai nori žinoti, ar tie 
asmenys tebelaikomi psichia
trinėse ligoninėse. Jie prašo 
Chusrkino suteikti paleistųjų iš
leidimo datas. Taip pat, ragina 
Churkiną įsakyti kad psichia
trinėse ligoninėse tebelaikomų 
lietuvių bylos tuoj pat būtų 
peržiūrėtos ir daryti visa tai, kas 
reikainga pagreitinti jų paleidi
mą.

Kongresmenai savo prašymą 
grindžia sovietų neseniai pa
skelbtomis reformomis, psichia
trijos piktnaudojimo srityje. 
Laiško pradžioj kongresmenai 
atkreipia dėmesį į sausio 4 d. 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiume įstatymą, kuris su
teikė daugiau teisių psichiatrinių 
ligoninių pacientams. Jie teigia
mai įvertina žinią, kad vadina
mos specialios psichiatrinės ligo
ninės bus perkeliamos iš vidaus 
reikalų ministerijos (t.y. saugu
mo) žinios į sveikatos ministeri
jos rankas. Pasak kongresmenų, 
sausio 4 d. įstatymas jiems sutei
kia viltį, kad sovietai liausis in-

gas kad kunigas būtų paleistas iš 
Perm 37-to lagerio.

Šio laiško iniciatoriai buvo se
natoriai Donald Riegle (dem. iš 
Michigan) ir David Durenber- 
ger (resp. iš Minnesota).. Jiedu 
pirmininkauja Lietuvos katalikų 
religinės laisvės grupei senate. 
Jiems informaciją apie kun. Sva
rinską pateikė Lietuvių Informa
cijos Centras.

Štai sąrašas kitų senatorių, ku- 

witz (resp. iš Minnesota), Bill 
Bradley (dem. iš New Jersey). 
Dale Bumpers (dem. iš Arkan- 
sas), John Chafee (resp. iš Rhode 
Island), Alfonse D’Amato (resp. 
iš New York), Dennis DeConci- 
ni (dem. iš Arizona), J. James 
Exon (dem. iš Nebraska), Bob 
Graham (dem. iš Florida), Char
les Grassley (resp. iš Iowa), John 
Heinz (resp. iš Pennsylvania) 
Daniel Inouye (dem. iš Hawaii), 
Frank Lautenberg (dem. iš New 
Jersey), Patrick Leahy (dem. iš 
Vermont), Carl Levin (dem. iš

Toliau laiške išvardinami sep
tyni lietuviai kurie kongresmenų 
žiniomis kalinami dėl grynai po
litinių priežasčių. Štai kas laiške 
pažymėta apie tuos lietuvius:

Jonas Bagdonas: Laikomas Sy- 
choykos spec. psichiatrinėje li
goninėje nuo 1962 už veiklą Lie
tuvos tautiniame judėjime.

Arvydas Čekanavičius: 1972 
įkalintas Chernyakhovsk spec. 
psichiatrinėje ligoninėje, turbūt 
dėl to, kad pasirašė petici
ją, prašančią, kad sovietų kariuo
menė paliktų Pabaltijo valsty
bes.

Vilius Dogilis: 1987 sausio 
mėn. pasiųstas į Vilniaus psi
chiatrinę ligoninę už tai, kad lai- 
sai kalbėjo su sovietų žurnalistu 
apie perėjimą iš narkomanijos į 
sekmininkų tikėjimą.

Voldemaras Karoliūnas: In
ternuotas nuo 1977, šiuo metu 
laikomas Kauno psichiatrinėje li
goninėje, kur jis vaistais “gydo
mas” nuo religinių bei tautinių 
įsitikinimų.

Henrikas Klimašauskas: Lai
komas Ziegždrių respublikinėje 
psichiatrinėje ligoninėje nuo 
1976 už tai, kad pas jį rado kata
likų pogrindžio spaudos.

Vytautas Lažinskas: 1972 pa
siųstas į Vilniaus psichiatrinę li
goninę už kryžiaus pastatymą

Petras Lukoševičius: Inter
nuotas Vilniaus psichiatrinėje li
goninėje 1981 už tai, kad rašė 
memuarus apie pergyvenimus 
lageryje ir pas save laikė po
grindžio spaudą.

Šio laiško iniciatoriai buvo 
kongresmenai Edward Feighan 
(dem. iš Ohio) 4r John Miller-- 
(resp. iš Washingtono), kurie va
dovauja Lietuvos katalikų reli
ginės laisvės grupei Atstovų 
rūmuose. Kongresmenas Fei
ghan taipogi priklauso prie Eu
ropos saugumo bei bendradar
biavimo komisijos (arba Helsin
kio komisijos) JAV Kongrese 
Feighan iškėlė tų septynių lietu
vių padėtį ir jo bei kongresmeno 
Miller ruošiamą laišką. Helsin
kio komisijos vasario 18 d. 
vie ;šoj sesijoj, kurioj buvo na
grinėjama “perestroikos” politi
ka.

Informaciją apie lietuvius po
litinius kalinius psichiatrinėse li
goninėse kongresmenams su
teikė Lietuvių Informacijos 
Centras. (UC)

Indonezijos prezidentas Su
barto pakeitė ginkluotų pajėgų 
vadą gen. Benny Murdani jo lat
riniu padėjėju gen. Try Sutrin- 
sno.

Vakarų Vokietijos istorikai, 
sociologai, ir filosofai savo semi
nare nepajėgė susitarti dėl 
trečiajam Reiche vykdyta holo
kausto išdavų. Berlyno istoriko 
Ernst Nolte vadovaujama grupė 
reikalauja, kad Hitlerio vykdytas 
holokaustas turi būti lyginamas 
su kitų valstybių, kaip Sov. S-gos 
Stalino vykdytom žudynėm, nes 
kitaip, minint tik Vokietijos nu
sikaltimus, holokaustas netenka 
istorinės perspektyvos. Kita, 
Frankfurto filosofo Juergen Ha- 
bermas vadovaujama grupė įro
dinėja, kad holokausto lyginimas 
su kitom žudynėm sumažins na
cių vykdyto kriminalo didumą.

Michigan), Richard Lugar(resp. 
iš Indiana), Spark Matsunaga 
(dem. iš Hawaii), Barbara Mi
kulskį (dem. iš Maryland), Larry 
Pressler (resp. iš South Dakota), 
Dan Quayl (resp. iš Indiana), 
Paul Sarbanes (dem. iš Mary
land), Arlen Specter (resp. iš 
Pennsylvania). Ted. Stevens 
(resp. iš Alaska), Timothy Wirth 
(dem. iš Coforado).

(UC)



VYSK. V. SLADKEVIČIUS PANEIGIA 
A. ČAIKOVSKIO ŠMEIŽTUS TIESOJE

JAV7 užsienio politikos žinovai - 
teigia, kad trys Varšuvos pakto 
valstybės, Vengrija, Lenkija ir 
Rumunija dėl jas ištikusios 
ūkinės krizės yra atsidūrusios 
nepastovioj būklėj, bet nemano
ma, kad Sov. S-ga dėlto įsikištų. •

Amerikos kontinento oro gy
nybos viršininkas gen. Jimmie 
V. Adams pareiškė, kad Sov. S- 
ga padarė didelės pažangos ir iš 
oro paleidžiamų skriejančių 
branduolinių raketų srity. Iki 
šiol ji turėjo tik tarpkontinenti- 
nes balistines ir iš pov. laivų pa
leidžiamas branduolines skrieja
nčias raketas.

Amerikos didžiųjų žydų orga
nizacijų vadai yra nusivylę, kad 
Izraelis netenka jam iki šiol ro
dyto palankumo ne tik dėl žiau
raus elgesio su palestiniečiais, 
bet ir dėl nesugebėjimo išspręsti 
savo pagrindinės problemos — 
pasiekti taiką su savo kaimynais.

Libano teroristai paleido du 
prieš mėnesį pagrobtus J.T. pa
reigūnus švedą Jan Stening ir 
norvegą VVilliama Joergensen ir 
žada teisti neseniai pagrobtą 
amerikietį, J.T. taikos priežiūros 
dalinių štabo pik. Itn. William 
R. Higgins kaip ČIA agentą.

Keli šimtai Izraelio žydų ir 
arabų surengė taikos žy gį iš Rosh 
Hanitra prie Libano sienos į Je
ruzalę, siekdami, kad Izraelis 
užbaigtų Vakarinio Jordano 
kranto ir Gazos ruožo okupaciją.

“Moskovski Komsomolec” 
teigia, kad Stalino mirties dieną 
12 mil. Sov. S-gos gyventojų 
buvo laikomi darbo stovyklose ir 
20 mil. ūkininkų, kurie buvo lai
komi liaudies priešais, šeimų na
riai buvo arba ištremti ar laikyti 
darbo stovyklose.

Pagal “Literatumaja gazeta” 
Chruščiovo artimo bendradar
bio Feodor Burlicki paskelbtą 
straipsnį Stalinui 1953 m. mirus, 
prie jo lavono susirinkusiem po- 
litbiuro nariam, o Berijai išvykus 
į Maskvą valdžios pasigrobti, 
Chruščiovas pasiūlė likviduoti 
Beriją, o kiti, nors ir nenorėda
mi, pritarė. į vėliau sušauktą po- 
litbiuro posėdį atvykęs ir Berija 
su portfeliu, kur jis laikydavo pi
stoletą. Malenkovas, turėjo visų 
vardu kalbėti, buvęs be žado. 
Tada Chruščiovas pareiškęs, kad 
darbotvarkėj esąs imperializmo 
agento Berijos pašalinimo klau
simas. Berija siekęs portfelio, 
bet Chruščiovas jį pasiekė ank
sčiau. B. buvo areštuotas.

(Neto Tarkas, kovo 4. LIC) Vysk. 
Vincentas Sladkevičius 1988 
sausio 17 Kaišiadorių katedroje 
pasakė pamokslą, kuriuo pa
neigė Arnoldo Čaikovskio 
straipsnį, pasirodžiusį 1988 sau
sio 12 Tiesoje. Čaikovskio straip
sniai pasirodė sausio 12-16 d.d. 
penkių dalių cikle. Lietuvių In- 
foirmacijos Centras pateikia to 
pamokslo santrauką atėjusiomis 
Lietuvos. "

J.E. Kaišiadorių vyskupo 
Vincento Sladkevičiaus pa
mokslo pasakyto 1988 sau
sio 17 Kaišiadorių katedroje, 
santrauka

Perskaitęs antram eiliniam 
sekmadieniui skirtus skaitinius 
ir Evangeliją, vyskupas priminė 
tikintiesiems, kad reikia mylėti 
tiesą ir teisingumą. Ir reikalui 
esant, tiesą ginti nuo melo ir 
šmeižto.

Paskui vyskupas kalbėjo kad 
šiandien jis jaučiąs pareigą atsi
liepti į jį liečiantį straipsnį iš
spausdintą Tiesoje 1988 sausio 
12 d. Kas šiame straipsnyje rašo
ma apie jį esą grynas melas, tiesa 
esanti tik tai, kad jis tą dieną tik
rai buvęs pasiruošęs išvykti kai 
pas jį atėjo prisistatę kaip Tiesos 
korespondentai. Jis juos priėmęs 
kaip ir visus interesantus, besik
reipiančius į jį — maloniai. Jie 
gi buvo oficialiai šalti ir klausimų 
tonas buvęs beveik agresyvus. 
Pirmas klausimas buvęs:

“Kodėl atsisakote leisti katali
kišką laikraštį?”

Vyskupas atsakė trumpai: “At
sisakome dėl to, kadangi mums 
aišku, kad jis nebus toks, kokio 
katalikams reikia. Mums reikia 
panašaus turinio laikraščio ko
kius katalikų vyskupijos leidžia 
pvz. Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje. ” Daugiau nė vie
no žodžio vyskupas šiuo klausi
mu nekalbėjęs.

Antras klausimas buvęs, “Ar 
skaitote Kroniką?”

Vyskupasa atsakęs, “Dabar 
ne.”

“Ar anksčiau skaitėte?” 
“Anksčiau esu skaitęs.” 
“Kaip į ją žiūrite?”
Vyskupas atsako, “Ji yra reika

lingas leidinys, nes visus sunku
mus su kuriais susiduria Lietu
voje Bažnyčia ir tikintieji, disk
riminuojami ir puolami ateistų 
ir pareigūnų, iškelia į viešumą ir 
aprašo objektyviai.”

Čia vyskupas papasakojęs ko
respondentams diskriminacijos 
faktą, liečiantį jo motinos laido-

tuves. Jam esant tremtyje, miru
si jo motina. Motina turėjo būti 
laidojama gimtojoj Žaslių parapi
joj. Kaip buvo kreiptasi į vietinės 
valdžios organus prašant sunk
vežimio karstui su motinos palai
kais nuvežti į Žaslius, pareigūnai 
šaipydamiesi atsakė : “Tegul pa
simiršta čia jo motina.”

Raukydamiesi, išklausę šį vy
skupo pasakojimą koresponden
tai uždavė trečią klausimą:

“Kokia Jūsų nuomonė apie 
kun. Roką Puzoną?“

Vyskupas atsakęs, kad kun. 
Rokas Puzonas esąs geras, pavy
zdingas kunigas, tokia esanti ir 
visų kunigų nuomonė. Daugiau 
jokių klausimų nebuvę ir jis nei 
vieno žodžio daugiau nepasakęs.

O ką parašė Arnoldas Čaikov
skis?

Taigi Arnoldas Čaikovskis vi
ską melavo, įdėdamas į vyskupo 
lūpas žodžius, kurių jis nesakė. 
Vyskupas nekalbėjo nei apie 
savo jaunystę, nei apie tai, kad 
neturėjęs iš ko motinos palaidoti 
ir prašę.s kolūkio pirmininko 
pašalpos. Nei apie sportą, nei 
apie gyvenimo “pagerėjimą,” 
nei apie tai, kad Kronika kelianti 
nepasitikėjimą tarp kunigų, ken
kianti, kad nepritariąs “išpuo
liams” prieš valdžią, kad pa
skubėta atsisakyti “oficialaus” 
leidinio,kad jis perspėjęs kun. 
Roką Puzoną. Tai viskas melas.

Išvada: Jeigu oficialus Lietu
vos Komunistų Partijos CK orga
nas drįsta taip šmeižti vyskupą, 
taip grubiai meluoti, galima įsi
vaizduoti, kiek primeluota tame 
pačiame straipsnyje, ėjusiame 
net per penkis Tiesos numerius, 
apie kitus asmenis paminėtus ir 
apšmeižtus Arnoldo Čaikovskio.

DAYTONA BEACH, FLA.
Prisimintas Jonas Šileikis •

Sausio 25 Prince of Peace 
bažnyčioje Ormand Beach buvo 
mišios už velionį Joną Šileikį, 
mirusį 1986 gruodžio 24. Tai 
buvo jo pirmosios mirties me
tinės, dėl švenčių nustumtos 
vieną mėnesį vėliau. Mišias au
kojo kun. dr. Kazimieras Rui- 
bys, giedojo Sietyuno choras, 
vadovaujamas muziko Antano 
Skridulio, solo Avė Marija sugie
dojo operos solistė Juoze Krišto
lai tytė- Daugėlienė.

lionio kaimynas, šių eilučių auto
rius.

Jonas Šileikis buvo diplomuo
tas ekonomistas, ilgą laiką gyve
no New Yorke, išaugino gražią 
šeimą, aktyviai reiškėsi lietuviš
kame gyvenime, dalyvavo 
Perkūno chore.

Sulaukęs pensininko am
žiaus, su žmona Valyte persikėlė 
į Daytona Beach, Fla. Savo so
dyboje augino gražių gėlių, rožių 
ir dekoratyvinių medelių. Mėgo 
meną, turėjo labai gražų braižą, 
kaligrafiškai išrašydavo adresus, 
pasveikinimus, taip pat tapė ir 
paveikslus. Keletą metų dirbo 
klubo vadovybėje, eidamas sek
retoriaus pareigas. Mėgo ir dai
ną, gražiai dainuodavo savo te-

- .noru. Buvo labai svetingas. Tąįp 
lienė, klubo pirmininkas Jonaspat skaitė daug lietuviškų knygią. 
Daugėla ir Jurgis Janušaitis, ve- jurgis janušaitis

Po pamaldų velionio našlė Va
lerija apie 60 svečių pasikvietė į 
savo namus Daytona Beach, Fla. 
Vaišių metų velionį jautriais 
žodžiais priminė‘Valytė Skridu- i. -r *• _T»ar.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas LHo patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond HIII, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

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

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENF1ELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Aa. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujo] 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. Andriušio klijentais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver 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 Securltles 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 planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1CUT - “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 Synlft 
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., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

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.

DARBININKO SKAITYTOJAM

Lietuvių Jaunimo Sąjungos politinės konferencijos dalyviai 
prie JAV kapitoliaus.

Iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 2 psl.) 

draudimų dirbti pagal profesiją 
ryšium su “netinkamomis” 
pažiūromis.

Nesiklausę padaro 
spaliukais

Straipsnyje Jūs piktinatės dvi
veidiškumo pamoka... pionie
rius šmokytas poterių, atsik
laupęs bažnyčioje! O aš pasipik
tinsiu atvirkštiniu reiškiniu. Kai 
atėjau į pirmą klasę, niekas ne
paklausė (kaip ir kasmet neklau
sia būrių vaikų), ar man arti
mesnės Kristaus ar Lenino 
idėjos niekas su pastarosiomis 
netgi nesupažindino — įsegė 
žvaigždę, ir tu jau spaliukas.

Esu dėkingas tėvams, kurie 
uždraudė šitaip tyčiotis iš tiki
nčio sūnaus. Panašiai buvo stoja
ma į pionierių organizaciją, ir 
kaklaraiščius užsirišo daugelis 
religingų vaikų. Čia jau pats bu
vau pakankamai subrendęs pasi
priešinti ir pasakyti: “Negaliu 
būti pionieriumi, nes esu tikin
tis. Organizacija laisvanoriška, 
ko verčiate į ją stoti?” Pedagogai, 
būdami sąžiningumo skiepinto- 
jais, atrodo, turėjo apsidžiaugti: 
šrai vaikas nenori dviveidžiauti. 
Tačiau to neįvyko — pasipiktino 
rajono pionierių vadovė, puolė 
priekaištauti mokytojai. Tuos, 
kurie “pakeitė kailį”, paliko ra
mybėje.

Pamačiau, kad mokyklai maža 
rūpi įtikinti mus ateizmo tiesa, 
“performuoti” pasaulėžiūrą — 
svarbu, kad klasė 100 procentiš
kai pionieriška, komjaunuoliška, 
o kokiu būdu tai pasiekta, ata
skaitose neatsispindės.

vienas mokytojų argumentas — 
abiturientai buvo įtaigojami, kad 
be komjaunimo bilieto maža vil
ties įsigyti studento bilietą. 
Manęs tai betgi nei marksizmo 
nei ateizmo teisingumu neįtiki
no, ir komjaunuoliu netapau. 
Pedagogų prognozės pasitvirti
no — aukštojoje mokykloje išbu
vau neilgai. Nors pažangumu 
pralenkiau daugelį komjaunuo
lių, buvau pašalintas po to, kai 
mano pažiūromis ir jų reiškimo 
būdu ypač susidomėjo KGB.

Prašau suprasti teisingai, aš 
nesiskundžiu dėl nuoskaudos, 
priešingai, esu laimingas, kd 
galėjau dėl tikėjimo ją iškentėti. 
(Palyginkime Jūsų straipsnio 
rūpestį, kad netikintys mokslei
viai lengvai prekiauja sąžine, už 
įvairias dovanas lankydami 
bažnyčią. Kyla mintis — ar verta 
ugdyti įsitikinimus, kuriuos 
vaikas išmaino į... džinsus tranzi
storių, saldainius ar pinigus?

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brookiyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1988 metam.

Vardas ir pavardė

Adresas.......................-...................................................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $....
Už ‘ kalendorių
Spaudai paremti

asolino
NENORIAIS v

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

' PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Nesi komjaunuolis, 
nebaigsi mokslo

Šiai jaunimą demoralizuoja
nčiai metodikai jaučiau ir tebe
jaučiu pasišlykštėjimą.
Priėmimą į VLKJS lydėjo dar

Prekiaujama sę žine

O jeigu suaugusiam tokių įsiti
kinimų žmogui bus pasiūlyta 
prabangi vilą, “žiguliai”, kelionė 
į užsienį — jis ir vėl nesunkiai 
išduos savo Tėvynę, principus? 
Darau išvadą —jeigu sąžinę ga
lima papirkti, reiškia, jos nėra, 
ji nesuformuota! Pionieriški — 
komjaunuoliški motyvai per silp
ni suformuoti tvirtą nepaperka
mą sąžinę! c ,

Tačiau mano vidinė būsena — 
džiaugsmas kažko netekti dėl 
Kristaus — ir vėl nepaaiškina ir 
nepateisina juridinės grubaus 
diskriminacinio poelgio pusės. 
Argi neaišku, kad panašiais apri
bojimais ir privilegijomis toli 
gražu neskatinamas jaunų žmo
nių idėjiškumas, principingu
mas, o atvirkščiai, kultivuojami 
bjaurūs moraliniai defektai — 
karjerizmas, prisitaikėliškumas?

(Bus daugiau)

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TFiAVEL SERVICĖ 
2129 KNAPP STREET

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

32 SENATORIAI REMIA TAIKINGAS 
DEMONSTRACIJAS PABALTIJYJE

dar gyva šermenyse

Piįeš kelerius metus JAV LB 
Kultūros taryba skyrė premiją 
asmeniui, kuris išterliojo Lietu- • 
vos valstybinį herbą kaip 
padvėsusį arklį, laikomą pa
lubėje.

Tos pačios JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkės Ingridos 
Bublienės vadovybėje sudaryta 
komisija susitarė paskirti 3000 
dol. premiją, kurios mecenatas 
yra JAV LB Krašto valdyba, 
rašytojui Antanui Gustaičiui už 
jo knygą “Pakelėje į pažadėtąją 
žemę”.

Vertinimo komisiją sudarė: 
dr. J. Kavaliūnaitė, R. Balytė, 
V. Akelaitis, B. Gaidžiūnas, V. 
Mairūnas.

Kad sunkiais keliais pasiekia 
raštija.ir iš okupuotos Lietuvos. 
Štai Antano Gustaičio knyga 
‘Pasiglostymo palaima’. Antrinė 
antraštė: “Satyros ir humoro 
rinktinė”. Dailininkas Viktoras 
Vizgirda.

Okupuotoje Lietuvoje išlei
stoje knygoje A. Gustaitis gana 
sočiai šaiposi iš lietuvių išeivijo
je. Čia spausdiname tos knygos 
įvadą, kurį parašė okupuotos 
Lietuvojfrj kritikas V^fe^Kubifus.^ '

Svetimoje žemėje lietuvių 
poetas gieda ilgesio giesmes: ko
kia graži tu, Lietuva, pro ašaras. 
Neįprasta, kad jis imtų čaižyti 
save ir savo likimo brolius plieni
niu ironijos botagėliu. Pašaipa 
netinka šermenų apeigoms, ku
rias atlieka poezija tirpstančiame 
emigrantinės būties krante.

Antano Gustaičio ironiškos 
elegijos — išimtis emigracijos 
vėjų supustytame lietuvių poezi
jos kelyje. Jos nukerta skiauterę 
aukštiems šūkiams ir išnašioms 
pozoms. Išleidžia oro burbulus 

iš spalvotų balionų. Išsityčioja iš 
paskutinių vilčių ir iliuzijų. Išve
da į globalinę tuštumą, prideng
tą linksmais buities piešinėliais, 
kuriuos lydi juodo .varno 
kranksėjimas. Jos parašytos ties 
nevilties riba, kaip J. Kėkšto ir
A. Mackaus eilės, sopulį gram
zdinant smagiame nusikvatoji- 
me pagal B. Sruogos principą: 
“Aš taip dažnai ašaras slepiu po 
šypsena ir juo man skaudžiau — 
juo beprasmiškiau kvatojuos”.

Išimties kreive driekiasi ir vi
sas literatūrinis A. Gustaičio ke
lias. Traukdamasis iš Kauno 
1944 m. vasarą karo įvykių su
maištyje, jis nepaliko tau
tiečiams nė vienos savo knygelės 
“brangiam atminimui”. O juk 
pirmas eilėraštis buvo išspau
sdintas dar 1924 m., mokantis 
•Marijampolės mokytojų semina
rijoje. susitinkant jos koridoriuo
se K. Borutą, kuris elektrizuoja
mai veikė. 1934 m. jau diplo
muotas Kauno universiteto li
tuanistas ir germanistas sukūrė 
eiliuotą pjesę S. Ušinsko mario
nečių teatrui. 1937 m. Klaipėdos 
teatre buvo pastatyt jo komedija

pįfŠ<WeIe- 
’tą tSdij© WidihMTQ,‘-Vado
vaudamas 1936 - 1940 m. iš 
pradžių Klaipėdos, vėliau Vil
niaus radiofonui. Buvo teatro 
žmogus, kaip ir visi ištikimieji
B. Sruogos teatrinio seminaro 
dalyviai (1940 - 1941 m. net Vil
niaus dramos teatro direktorius). 
Bet vi'ena kita pjesė, parašyta ad
ministratoriaus karjeros laiptuo
se, nesuteikė A. Gustaičiui rašy
tojo reputacijos. Ir dramaturgo 
plunksna, dar brūkštelėjusi pora 
vienaveiksmių vaizdelių, bus 
padėta į šalį kaip jau niekam ne
reikalinga, matyt, nebesitikint, 
kad lietuvių emigracija susikurs 
savo teatrą.

(nukelta į 4 psl.)

(VVashingtonas, vasario 12. 
LIC) Trisdešimt du JAV Senato 
nariai vasario 11 d.’ laišku 
kreipėsi į. sovietų generalinį sek-
retorių Mikhail Gorbačiovą 
prašydami, kad jis leistų lietu
viams, k estams taikingai pa
minėti savo tautinės nepriklau
somybės sukaktis bei užtikrintų, 
kad jų dalyviai nebūtų persekio
jami nei prieš nei po tų 
minėjimų. Laiškas buvo įteiktas 
sovietų ambasadai VVashingtone 
vasario 11d. vėlyvą popietę.

Senatorių laiškas pažymi, kad 
šiais metais sukanka 70 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo bei nepriklausomų tau
tinių valstybių (nation statės) 
įsteigimo Estijoj, Latvijoj bei 
Lietuvoj. Toliau, senatoriai tei
gia, kad juos pasiekė žinios, jog 
Estijos -bei Lietuvos piliečiai šį 
mėnesį ruošiasi viešai paminėti 
savo nepriklausomybės sukaktis.

Laiške prisimenamos pernai 
įvykusios taikingos demonstraci
jos Pabaltijo valstybėse. Anot se
natorių laiško, tos demonstraci
jos įrodžiusios, kad tautiniai jau
smai Pabaltijo žmonių tarpe 
esantys stiprūs bei gilūs. Senato
riai sako, kad ne tik jiems, bet 
taip pat ir žmonėms per visą 
Ameriką tas faktas pasidarė ypač 

Romos vestalė-vaidilutė Vestalių namų kieme. Nuotr. kun. 
prof. Antano Rubšio • .

akivaizdus 1987 m. rugpjūčio 23 
d. Tą dieną maždaug 10,000 pa- 
baltiečių susirinko Talino, Rygos 
bei Vilniaus gatvėse taikingai pa
minėti 1939 m. Molotovo-Rib- 
bentropo paktą bei jo slaptus 
protokolus, kurie privedė prie 
Pabaltijo valstybių okupavimo.

Toliau senatoriai Gorbačiovui 
primena, kad daugelis iš jų 
kreipėsi į jį prieš rugpjūčio mėn. 
demonstracijas, ragindami 
užkirsti kelią tų taikingų 
minėjimų bet kokiems oficia
liems trukdymams. Jie išreiškia 
pasitenkinimą, kad rugpjūčio 
demonstracijos nebuvo uždrau
stos ir viliasi, kad sovietų valdžia 
panašiai pagerbs lietuvių bei 
estų teises atžymėti jų neprik
lausomybės sukaktis, nežiūrint 
kokį taikingą būda jie tam pasi
rinktų. ,

Senatoriai nurodo konkrečius 
pavyzdžius kaip lietuviai ruošiasi 
savo nepriklausomybės sukaktį 
pažymėti. Pagal jų žinias 200 lie
tuvių kreipėsi į Gorbačiovą pra
nešti, kad jie neš gėles prie isto
rinės bei tautinės reikšmės turi
nčių vietų Vilniuj ir Kaune. Jie 

primygtinai prašo, kad šie numa
tyti žygiai nebūtų trukdomi. Se
natoriai sako, kad jie taip pat 
sužinoję, jog 41 Lietuvos pilie
tis, įskaitant 10 kunigų, paskelbė 
atsišaukimą kitiems lietuviams, 
kuris juos ragino su jais kartu 
pažymėti nepriklausomybės su
kaktį religinėmis apeigomis Lie
tuvos bažnyčiose.

Laiškas pamini ir įvykius Esti
joje. Senatoriai atkreipia dėmesį 
į viešas demonstracijas, kurios 
ten įvyko vasario 2 d. bei į naujos 
politinės partijos įsteigimą — 
Estijos tautinės laisvės partija — 
kurios tikslas yra paremti žmo
gaus teises bei tautinį apsispren
dimą Estijoj.

Pagyrę Gorbačiovą, kad jis 
leido pabaltiečiams suruošti de
monstracijas rugpjūčio 23 d., se
natoriai išreiškia susirūpinimą 
apie oficialias represijas, kurios 
buvo taikomos po demonstracijų 
kai kuriems jų dalyviams ir tvir
tina, kad vasario mėnesio de
monstrantams gali panašiai atsi
tikti. Senatortiai išreiškia nepa
sitenkinimą apie gautą žinią, kad 
Nijolė Sadūnaitė buvo užpulta 
eidama Vilniaus gatvėmis vasa
rio 6 d. Senatoriai pastebi, kad 
Vakarus taip pat pasiekė naujie
na, jog sovietai gai užblokuoti 
vasario 16 d. taikingas demon
stracijas Vilniuje ir Kaune. Be 
to, senatoriai reiškia susirūpini
mą dėl sausio 29 d. “Pravdos” 
pranešimo, kad komunistų parti
jos vadai Lietuvoj nusprendė in
tensyviau kovoti prieš “buržua
zinį nacionalizmą bei klerikalinį 
ekstremizmą ”.

Tuos susirūpinimus iškėlę, se
natoriai ragina Gorbačiovą užtik
rinti, kad nepriklausomybės su
kakčių taikingi minėjimai galės 
įvykti ir, kad jų dalyviai nebus 
persekiojami nei prieš nei po tų 
minėjimų.

Laiško pabaigoj, senatoriai 
primena Gorbačiovui, kad 1987 
m. lapkričio mėnesio prakalboje 
bolševikų revoliucijos 70 metų 
sukakties proga, jis kalbėjo apie 
Stalino “didžiulius ir neatleisti
nus” nusikaltimus ir teigė, kad 
sovietų užsienio politika dabar 
eina Lenino nurodytu keliu. Se
natoriai atkreipia dėmesį į tai, 
kad Leninui vadovaujant Sovie
tų Sąjungai, jis pasirašė taikos 
sutartis 1920 metais su kiekviena 
Pabaltijo valstybe, visiems 
amžiams atsisakydama bet kokių 

pretenzijų į jų teritorijas. Pasak 
senatorių, po dviejų dešimt
mečių Stalinas tą rimtą pažadą 
pažeidė. Senatoriai išreiškia 
nuoširdžią viltį, kad reaguojant 
į Pabaltijo žmonių bandymus tai
kingai išreikšti savo troškimus 
dėl žmogaus teisių bei tautinio 
apsisprendimo, Gorbačiovas 
seks Lenino duotą pavyzdį.

Šio laiško pagrindinis autorius 
buvo senatorius Donald Riegle 
(dem. iš Michigan), kuris taipogi 
išrūpino 20 senatorių kreipimąsi 
į Gorbačiovą dėl demonstracijų 
Pabaltijo valstybėse rugpjūčio 
23 d. Tačiau šį sykį kvietimas 
Senato nariams pasirašyti laišką 
Gorbačiovui atėjo ne vien iš se
natoriaus Riegle. Prie kvietimo 
taip pat prisidėjo senatoriai Da- 
vid Durenberger (resp. iš Min
nesota) ir Frank Lautenberg 
(dem. iš New Jersey).

Štai sąrašas kitų senatorių, ku
rie pasirašė laišką: Brock Adams 
(dem. iš Washington), Rudy 
Boschvvitz (resp. iš Minnesota), 
Bill Bradley (dem. iš N’ew Jer
sey), Dale Bumpers (dem. iš Ar- 

^kansas), Quentin Burdick (dem.
iš North Dakota). Thomas 
Daschle (dem. iš South Dakota), 
Dennis DeConcini (dem. iš Ari
zona), Alan Dixon (dem. iš Illi
nois), Christopher Dodd (dem. 
iš Connecticut). John Glenn 
(dem. iš Ohio), Bob Grabam 
(dem. iš Florida), John Heinz 
(resp. iš Pennsylvania), David 
Kamės (resp. iš Nebraska), Carl 
Levin (dem. iš Michigan), Ri- 
chard Lugar (resp. iš Indiana), 
Barbara Mikulskį (dem. iš Mary- 
land), George Mitchell (dem. iš 
Maine), Daniel Moynihan (dem. 
iš New Yorko), Frank Murkow- 
ski (resp. iš Alaska), William 
Proxmire (dem. iš Wisconsin), 
David Preyor (dem. iš Arkan- 
sas), Harry Reid (dem. iš Neva- 
da), Paul Sarbanes (dem. iš Ma- 
ryland), Paul Simon (dem. iš Il
linois), Arlen Specter (resp. iš 
Pennsylvania), Paul Trible 
(resp. iš Virginia), Lovvell Weic- 
ker (resp. iš Connecticut), Pete 
VVilson (resp. iš Califomia) ir Ti- 
mothy Wirth (dem. iš Colorado).

Pažymėtina, kad senatorius 
John Chafee (resp. iš Rhode 
Island) irgi norėjo laišką pasi
rašyti, bet jau buvo pervėlu gau
ti jo parašą. (LIC)

t
iš kelionės tik 
negrįžta arkliu 
II APAŠTALAS

asilas

ANTANAS RUBŠYS 
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Būnant muziejuje man kilo 
mintis, kad krikščionybė elgėsi 
kūrybiškai, įsivesdama naktines 
pamaldas ir pašventindama nak
ties valandas. Graikai krikščio
nys pradėjo švęsti Aušros Eu
charistiją su žvakėmis, o Romos 
Bendrijai šios pamaldos taip pa
tiko, kad ji įjungė į savo liturgiją 
kartą metuose Velykų vigiliją. 
Lietuvių pomėgis eiti į Rarotas 
man primena graikų Eucharisti
ja prie žvakių.

Apaštalas Paulius, būdamas 
žydas, dieną dalijo į trijų valandų 
tarpsnius, kuriuos atskyrė vieną 
nuo kito malda. Pagonis žmogus 
laiko bijojo, nes jame matė pa
baisą, kuri rijo jo gyvenimą. Kri
kščionybė davė laiko sampratai 
šventumo bruožą. Kasdiena ir 
jos buitiniai poreikiai buvo paš
ventinami malda, o metų raida 
— liturginiu Atpirkimo įvykių 
šventimu. “Atpirkdami laiką, 
nes dienos yra pik
tos” (Ef 5, 16).

Romoje priešpietis buvo ski
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riamas darbui, o popietė — poil
siui ir atgaivai. Popietėje bent 
laikinai nutildavo atgrasusis gat
vių triukšmas. Tada tyla ir ra
mybė gaubdavo forumus — aikš
tes. Vakaras buvo pa
švenčiamas bendrai šeimos va
karienei.

Aplamai, Romoje žmonės 
maitinosi kukliai. Mėsos trūkda
vo — reikėjo būti vegetarais, — 
dietą sudarė kopūstai, pupelės, 
artišokai, sūris, duona ir polen- 
ta. Atrodo, kad apaštalas Paulius 
mėgdavo valgį “pasūdyti’ pokal
biu (žr. Kol 4, 5 - 6). Daug ke
liavęs, daug išgyvenęs, “visiems 
būti viskuo” norįs Apaštalas 
turėjo būti įdomus ir draugiškas 
pasakorius bei pokalbio dalyvis. 
Jo laiškai liudija sąmoju ir nekal
tą ironiją, — gaivaus pokalbio 
dovaną.

Vakarienės metu ant stalo 
degė keletas molinių ar bronzi
nių alyvinių lempų. Šviesos 
daug nebūvo. Užtat netrūko 

dūmų. Subatos naktį, Apaštalui 
švenčiant su lankytojais Pasku
tinės Vakarienės paslaptį, lem
pos turbūt buvo gausesnės. Vai
zduote galime pajusti dalyvių 
nuotaiką. Šviesa ir šešėliai žaidė 
ant dalyvių veidų, o apaštalas gy
vastingai sudabartino Viešpaties 
artumą duonos ir vyno pavida
luose, “pilnatvę to, kuris visa vi
same pripildo” (Ef 1, 23).

Apaštalas rašo laiškus 
iš kalėjimo

Pirmasis apaštalo Pauliaus įka
linimo metas buvo vienas iš 
našiausių tarpsnių jo gyvenime. 
Evangelija prasiveržė į preto- 
rinės sargybos kareivius, kurie 
ilgainiui buvo siunčiami į impe
rijos provincijas — anapus Rei
no, į Galiją — nūdienę Prancūzi
ją, į Britaniją, į Ispaniją. Svar
biausia, apaštalas Paulius pats 
brendo “Kristaus” paslapties su
vokime. Jo laiškai iš kalėjimo liu
dija brandžią kristologiją: Jėzus 
Kristus yra Dievo istorinio 
užmojo ir ateities paslaptis.

Keturi laiškai atspindi apašta
lo Pauliaus brandų mokymą apie 
Jėzų Kristų: Kolosiečiams, File- 
monui, Filipiečiams ir Efe- 
ziečiams. Laiškas Filipiečiams 
turbūt buvo rašytas iš kalėjimo 
Efeze prieš keletą metų. Laiškas 
Kolosiečiams ir laiškas Efe- 
ziečiams vienas kitą papildo. 
Pirmasis jų įveda Kristus-paslap- 

tis temą, o antrasis tą pačią temą 
išsamiai išvysto.

Labai galima, kad laiškas Efe- 
ziečiams buvo parašytas ne pa
ties Apaštalo, bet jo vardu jo mo
kinio Apaštalui mirus. Laiškas 
Filemonui yra asmeniškas laiš
kas, kuriame prašoma būti ge
raširdiškam krikščioniu tapusio 
bėglio vergo atžvilgiu.

Pravartu turėti mintyje, kad 
apaštalas Paulius šeštajame I a. 
dešimtmetyje trejetą metų (53 - 
56 m. po Kristaus) skelbė Evan
geliją Efeze, Azijos provincijoje. 
Jo Evangelija, nešama konverti
tų, nukeliavo į Frigijos miestus
— apie 200 km nuo Efezo rytuo
se — Kolosus Hierapolį, Lao- 
dicėją. Dabar, net Romos 
kalėjime, apaštalas buvo jų gal
va.

Pasklidus žiniai, kad Apaštalas 
yra kalėjime, Mažosios Azijos 
bendrijos meldėsi, rašė laiškus, 
siuntė pasiuntinius su praneši
mais apie padėtį bendrijose bei 
jam padėti. Makedonija atsiuntė 
Aristarchą (Kol 4, 10), Galatija
— Timotiejų (Kol 1, 1), Efezas
— Tichichą (Kol 4,7; Ef 6,21; 
Apd 20, 4), Kolosai — Epafrą 
(Kol 1, 7-8; 4, 12-13; Fm 23). 
Apaštalui Romoje padeda Mor
kus (Kol 4, 10) ir Lukas (Kol 4, 
14; Fm 23) ir bėglys vergas One- 
zimas (Fm 10-13; Kol 4,9). Gau
nasi įspūdis, kad Apaštalo bute 
—‘kalėjime vyko pirmųjų kri

kščionių piligrimų sueiga.

Apaštalas rašo 
kolosiečiams

Epafras, Kolosų bendrijos 
steigėjas, atkeliavo pas Paulių, 
ieškodamas patarimo ir pagalbos 
(Kol. 1, 7-8; 4,12). Mat kolo- 
siečiai, nors uolūs tikėjime ir 
mylėjo vieni kitus, tačiau buvo 
perdėm saviti: mėgo svajoti apie 
dausas ir leistis į plonybes. Apaš
talas padėtį suprato, nes ir ank
sčiau nujautė, kad Frigijos kri
kščionys turės bėdų. Mat fir- 
giečiams buvo įprasta matyti pa
saulyje demonus, dangaus 
skliaute sostus, galybes, viešpa
tystes, kunigaikštystes (žr. Kol. 
2,15).

Mažoji Azija — lonija buvo fi
losofijos gimtinė, o Frigija puo
selėjo gnostikų — “žinančiųjų” 
mintijimą. Abi buvo užsidegu
sios religine aistra. Frigijos mie
stuose buvo gausu žydų. Jiems 
norėjosi judaizmą suartinti su fi
losofija ir frigiečių mintijimu. 
Užtat ir jie teigė, kad jiems yra 
viskas žinoma apie dvasias ir an
gelus, nes per juos Dievas davė 
Mozei ant Sinajaus kalno dekalo
gą — Dešimt įsakymų. Be to , 
jie įsivedė į savo pamaldas dva
sių bei angelų garbinimą, parei- 
kšdami, kad ir Kristus yra vienas 
iš angelų, kurie tarpininkauja. 
Nuoseklu daryti išvadą, kad ir 

Kristus turi paklusti Mozės įsta
tymui. Kadangi Kristus turi pak
lusti, tuo labiau krikščionys.

Si buvo pirmoji kolosiečių re
liginio įkarščio stadija. Ilgainiui 
šis “žinojimas”, — graikiškai 
gnosis, — išsivystys į savitą, 
šiauriam rateliui prieinamą, sa- 
vipratą. Įprasta jį vadinti gnosti
cizmu, — žinojimu, kuris veda 
į išganimą. Jis buvo prie širdies 
žmonėms, kuriems žemiško gy
venimo poreikiai kėlė pasib
jaurėjimą, — jie išgyveno atpir
kimo alkį.

Reikalas sukosi apie “pasaulio 
pradmenis” (Kol 2,8). Kaip su
prastina medžiaginę tikrovę? Ar 
ji buvo sukurta Dievo? Kodėl 
joje yra tiek daug blogio? Ar blo
gio ištaka yra medžiagoje? Ar 
medžiaginės tikrovės pradžia yra 
Dievui priešiškoje jėgoje?

Gnostikai — “žinantieji” 
mokė, kad medžiaginė tikrovė 
yra menka ir niekam netikusi. 
Tarp Dievo ir medžiaginės tik
rovės yra praraja. Dievas yra per 
iškilus, kad kurtų ir valdytų tokį 
prastą pasaulį. Medžiaginės tik
rovės valdymu užsiima 
mažesniosios dvasios — “pasau
lio pradmenys” (Kol 2, 8ss.).

Žmogaus siela yra kibirkštis, 
paklydusi medžiaginėje tik
rovėje.
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Pirmą kartą mūsų vasario 
mėnesio parodoje buvo išstatyta 
keletas paveikslų tų dailininkų, 
kurie dabar gyvena okupuotoje 
Lietuvoje. Pirmiausia ir kyla 
klausimas, kodėl buvo išstatyta?

Kaip žinome iš praktikos, 
kultūriniai ryšiai su okupuotu 
kraštu yra gana menki. Iš ten pa
tenka viena kita knyga, bet j ten 
išsiųsti negalima. Tačiau šiek 
tiek gauname knygų ir plokštelių 
įvairiais keliais. Kartais atsiunčia 
ir tiesiogiai. Bene lengviausiai 
mus pasiekia plokštelės. Per jas 
šiek tiek pažįstame ir tenykščią 
muziką.

Sunkiausia pažinti dailę. Siek 
tiek yra atvežta grafikos darbų, 
bet tapybos pavyzdžių retai kur 
galėjai surasti. Tokiame Cleve- 
lande prieš keletą metų buvo 
grafikos paroda, sudaryta pri
vačios iniciatyvos iš privačių rin
kinių.

Ir New Yorko artumoje pasi
taikė vienas kitas grafikos dar
bas, kelioliką dail. Domicėlės 
Tarabildienės darbų. Bet jie ne
buvo įtraukti į žiemos parodas. 
Tikėtasi sulaukti geresnių pro-

PASKIRTA 1987 METŲ 
DAILĖS PREMIJA

Dail., Adai Sutkuvienei pa
skirta JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Tarybos 1987 
metų dailės premija— 1000 dol. 
Premijos mecenatas Lietuvių 
Fondas.

Premijos skyrimo komisiją su
darė: Vanda Aleknienė, Petras 
Aleksa, Magdalena
Stankūnienė, Vincas Lukas, Vik
torija Matranga ir Algimantas 
Kezys.

Tirpstanti emigracija 
dar gyva šermenyse

(atkelta iš 3 psl.)

Vokietijoje, perkeltų asmenų 
stovyklose, A. Gustaitis vis dėlto 
tebebuvo teatro žmogus, kuriam 
knietėjo pademonstruoti kontra
sto efektą tarp paradinių kalbų 
(“rytoj grįšime namo”) ir slegia
nčios nežinios, tarp “pasiaukoji
mo tautai” iškilmingų priesaikų 
ir grobuoniško ponėkų egoizmo. 
Literatūrinių vakarų metu, po 
žinomų poetų patriotinės lyri
kos, jis skaitydavo kontrasto 
efektu pagrįstus satyrinius 
eilėraščius, ir “dipukai” garsiai 
juokdavosi patys iš savęs. Per
sikėlęs 1949 m. į JAV ir 
apvažinėjęs su “dygaus žodžio” 
programomis daugelį lietuvių 
kolonijų, pagarsėjo kaip kandus 
teisybės sakytojas. Vienas po 
kito pasirodė “humoristinių 
eilėraščių” ir “eleginių satyrų” 
rinkiniai — “Anapus teisybės” 
(1956), “Ir atskrido juodas var
nas” (1966), “Saulės šermenys” 
(1972), “Ko liūdi, putinėli?” 
(1982). įžymūs dailininkai — R. 
Viesulas, V. Vizgirda — piešė 
šioms knygoms viršelius, kūrė 
spalvotas iliustracijas. Pasišaipy
damas iš “dešinės” ir iš “kairės”, 
kartais pernelyg tendencingas 
savo ištarmėmis ar pernelyg vie
nodas juokindamas panašiomis 
erotinėmis istorijomis. A. Gu
staitis išlaikė savarankiško inte
lektualinio bei moralinio spren
dimo galią istorijos pervartų 
sūkuryje ir tapo aštriabriaunio 
ironiško eilėraščio meistru. Sti
priausias greta T. Tilvyčio. Tik 
jau visai kitokių gyvenimo 
priešybių naršytojas, kitokio 
temperamento ir intonacijų afo
ristinio kirčio skėlėjas.

A. Gustaitis kalba poetinėmis 
klišėmis, kaip įprasta satyrinėje 

gų, kalbėta ir apie jos vienos pa
rodą.

Susidarius palankiom aplin
kybėm, rengėjai apsisprendė 
bent kelis kūrinius išstatyti šioje 
parodoje, nes verta ir prasminga 
pažinti dabarties meną Lietuvo
je. Dabar yra proga tą meną 
pažinti iš originalų.

Tuos originalus atsivežė vie
nas asmuo, dabar gyvenąs 
Kultūros Židinio artumoje. 
Būdamas Tėvynėje, jis domėjosi 
menu, lankė parodas, įsigijo eilę 
grafikos ir tapybos darbų. Pasi
sekė jam bent dalį tų darbų atsi
vežti čia. Tie kūriniai yra įvai
riausių dailininkų. Iš jų tik retas 
kuris mum girdėtas, pažintas iš 
kuklių reprodukcijų, dažniausiai 
iš nespalvotų.

Ir ko vertas tas jų menas?
Yra žmonių, kurie linkę viską 

nupeikti, kas ateina iš Tėvynės. 
Ir priešingai, — viską priimti su 
entuziazmu. Tuo klausimu tei
sybė yra per vidurį.

Nors Tėvynė yra okupuota, 
bet mokyklos ten veikia. Veikia 
ir meno mokyklos, dailės institu
tas, vidurinės mokyklos su susti
printu dailės kursu. Mokyklose 
dirba kvalifikuoti mokytojai, jie 
gerai paruošia mokinius.

Iš 15-tos dailės parodos, įteikiama premija dail. Albinui El- 
skui. Iš k. LB NY apygardos iždininkas Vincas Padvarietis, 
dail. Albinas Elskus, LB NY apygardos pirmininkas Aleksan
dras Vakselis. Nuotr. Kęstučio Miklo.

poezijoje, kuri eksponuoja mą
stymo ir elgsenos stereotipus, o 
paskui juos sutrina į miltus. Dai
niškasis lietuvių lyrizmas — pa
grindinis motyvų, vaizdų, ritmi
nių melodijų aruodas ironiškoms 
A. Gustaičio transformacijomis. 
Lengvai atkuriamas malonybi- 
nių žodelių ir pakartojimų 
•gležnas tonas, su graudoka pašai
pa imituojamas idiliško gamto
vaizdžio švelnumas: “Ir kaip 
grįžtant vėjas nuo sodybos uosių 
/ Ims kuždėt į ausį vis švelniau, 
švelniau”, subtiliai pagaunama 
prakilnių sąvokų kilni eisena, at
simušanti į stačiokišką suval
kiečio frazeologizmą: “Ir 
meldžias siela tyloj suklupus: Z 
— Ne mano kiaulės, ne mano 
pupos”. Išlaikoma grakšti strofos 
simetrija, klasikiniai rimų są
skambiai, nostalgiškos pauzės, 
dainingos melodijos stiebimasis 
aukštyn, kol baigiamasis smūgis 
supurto šitą harmoningą 
plazdėjimą ir atverčia į tragišką 
pusę: “Jaunystės juokas, Kanti- 
lena. / Merginos šoka rateliu. —/ 
O aš po kojom — po velėna —/ 
guliu, klausausi ir tyliu”.

Ironija ne visada pajėgia ir ne 
visada stengiasi suskaldyti lite
ratūrinės stilistikos klišes, ir jos 
prilimpa prie poeto veido kaip 
jo saviraiškos ženklai. Nebeat
skirsi, kad jis šaiposi, kada kalba 
rimtai, — tokie artimi jam tie- 
praėjusio laiko poetizmai, tary
tum jo paties buvusio gyvenimo 
dalis. A. Gustaitis sugeba auten
tiškai grūdintis ir liūdėti savo li
teratūrinėse parafrazėse: “Todėl 
ir aš kančioj sustoju / Juodų 
šešėlių pradalgiuos / Ir naktį pra
rastų rytojų / Žemyn žiūrėdamas 
ilgiuos”. Jam rūpi ne tik išversti 
senas rankoves ir pamušalus, bet

Vytauto Didžiojo didysis 
antspaudas, skulptoriaus 
Vytauto Kašubos kūrinys, 
kuris buvo išstatytas 15-toje 
dailės parodoje Kultūros 
Židinyje. Nuotr. K. Miklo

Visi Lietuvoje dirbą dailinin
kai turi gerą technikinį paruoši
mą. Kas svarbiausia, turi stiprų 
kūrybinį mostą ir veržlumą. Tik
rai jie pastūmėjo meno raidą 
Lietuvoje. »Yra sukurta šimtai 
peisažų, lietuviškas gamtovai
zdis įsisavintas su meile kraštui, 
sukurta daugybė Vilniaus pei
sažų, kurie atskleidžia turtingą 
senovę ir dabartį. Kiek padaryta 
portretų. Vis tai praturtino lietu
višką dailę.

Bet reikia atsiminti ir tai, kad 
ten dailininkų veiklą kontroliuo
ja partija. Partija nustato turinį 
ir interpretacijos būdą. Ilgai ten 

ir išsakyti teigiamąjį žmogišku
mo potencialą, kuris sutelkiamas 
ne tautos ar moralės doktrinose, 
o pavasariniuose gyvybės gaiva
luose pagal K. Bingio programą: 
‘'Velniop galvočių teoremos”; 
“Ir jauti: jaunystė bunda / Ir šir
dy, ir užkulniuos”. Prisidengęs 
ironizuotojo kauke, A. Gustaitis 
tebegyveno tarpukario lietuvių 
lyrikos motyvų, įvaizdžių ir me
lodijų pasaulyje, giliai nu
grimzdęs ir jau nebegirdėdamas 
naujesnių poezijos žingsnių. Šai
pydamasis iš “žodžių vartotų” ir 
pats iš savęs jis savotiškai pratęsė 
šį lietuvių lyrikos etapą, o kartu 
ir pribaigė jį satyriniu endšpiliu.

Iš poetinių klišių, įsirėžusių 
ištisos kartos atmintin, A. Gu
staitis formavo tradicinį šiauda- 
stogės Lietuvos vaizdą kaip idea
lumo kriterijų, būtiną ironiško 
eilėraščio konstrukcijai — prieš
priešiniam vaizdų judėjimui ir 
baigiamajam smūgiui. Vienoje 
pusėje linguoja “gimtojo 
sodžiaus” svirtys, prie ežios gel
svos svėrės su raudonveidžiu kū
kaliu, suokia volungė trake ir 
moja vyšnių rankos, o kitoj pusėj 
ūžia kongresai ir kadilakai, kva
ršina galvą doleriniai sapnai, 
parvirtus guli taurelė tarp silkės 
ir chartos “ifiFMaisvę tautų”. A. 
Gustaičio eilėraščio lyrinis “aš” 
stovi pirmoje paralelizmo šakoje 
— čia viskas jam artima, čia jis 
tebesijaučią jaunas ir laimingas 
(“Ir žemė supasi kaip lingė, / Ki
loja kūną debesin”). Jis net ban
do grąžinti save į kaimo laukų 
bernioko nerūpestingą pavasa
rinį ūpą, pirmąją meilę, svajin
gumą ir naivų pasitikėjimą pa
sauliu, dar neišblaškytą politinių 
audrų. Tai irgi tarpukario neoro
mantinės lyrikos sukurtas psi
chologinis tipažas, gerai pažįsta
mas A. Gustaičio kartos 
žmonėms—ironiškų elegijų
klausytojams. Šito “bernužėlio" 
išgąstis ir neviltis, sumišimas ir 
pyktis padiktuos ne vieną saty

buvo įsitvirtinęs valdžios propa
guojamas socialistinis realizmas. 
Dailininkai kitaip negalėjo kurti.. 
Tik atidavę duoklę režimui, jie 
slaptai kūrė tai, ką norėjo. Šis jų 
menas dar mažiau pažįstamas.

Besikeičiant režimui, keitėsi . 
ir menas. Dabar jau gauta kur 
kas didesnė interpretacijos 
laisvė. Žingsnis po žingsnio įsi
gali modernizmas. Iš gaunamų 
pavyzdžių tas jų modernizmas 
daug kur yra ekspresionistinės 
nuotaikos, daug kur su surreali- 
stine nuotaika. Bet tiksliai nusa
kyti jų meno negalime, nes netu
rime tiek pavyzdžių ir tinkamos 
literatūros.,

Todėl tuos, kurie domisi 
menu ir kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu seka dailės raidą Lietuvo
je, šie parodoje esą kūriniai suin
trigavo kiekvieną.

Kas tie dailininkai?

Visi tie dailininkai, kurių dar
bai buvo šioje parodoje, yra jau
ni. Visi baigę Vilniaus Dailės In
stitutą. Jauniausios bus trys mer
ginos: Dalia Kubiliūtė, Birutė 
Stančikaitė, Daina Stepona
vičiūtė. Jų amžius tikrai nesiekia 
trisdešimt metų. Vyrai: Antanas 
Kmieliauskas, Kęstutis Ramo
nas, Aloyzas Stasiulevičius — 
kiek vyresni.

Antanas Kmieliauskas — gra
fikas, tapytojas ir skulptorius. 
Kaip skulptorius jis sukūrė šv. 
Kristoforo statulą, kurį yra pasta
tyta Sv. Mikalojaus bažnyčios 
kieme Vilniuje.

Gimė jis 1932, Vilniaus Dailės 
Institutą baigė 1957. Labiausiai 
pasižymėjo ekslibrisų kūryba, 
1975 laimėjo premiją tarptau
tinėje ekslibristų parodoje Itali
joje, dekoravo Vilniaus universi
teto knygyno ir rektorato salę 
sienų ir skliautų freskomis. Se
niau kurdavo religinės tematikos 
paveikslus ir už tai buvo atleistas 
iš dailininkų sąjungos.

Šioje parodoje buvo išstatytas 
vienas jo paveikslas — Vilniaus 

rinį neigimą.
Svajų dievaitė alpusi žieduos, 

dabar sėdasi autobuse ant ketu
rių kėdžių “kompaktine mase”. 
Pralobęs kaimynas jau spjauna 
tau ant skrybėlės. Čia didis yra 
tasai, kuris broliui nuneria kailį. 
Teisus, kuris garsiau už visus 
rėkia. Išmintingas kuris laiku su
prato: “Mano tėvynė, kur gu- 

' liu”. Toliaregis, kurio vaikaičiai 
rudi ir geltoni.

Kur dingo milo rudinė, myli
mosios lino kasos, prosenelio 

-sėti rugeliai ir miežiai, doros ir 
meilės pamatai? Visa tai — bu
vusiame laike (“Ir užrašėm “Va
kar” net ir ant savęs”). Visa tai 
negrąžinamai prarasta, išėjus 
“už jūrių, už marių” šuniui šėko 
pjauti. Praradimų gėla, ta “lūžus 
tremtinio dvasia”, neleidžia A. 
Gustaičiui svaidyti tik tulžingos 
paniekos žaibus ir išlaikyti abso
liutaus pranašumo agresiją, 
būdingą satyrinei poezijai. Jo 
ironiškų elegijų veikėjas, dar 
regįs sapne, kaip krinta sniegas 
ant kaimo stogų, pasijunta dar- 
dąs tame pačiame vežime “į tam
są” — net skudurai plevėsuoja. 
Ar ne jis grįžta iš kongreso “be 
kojinės vienos”, smarkiai 
plėšęsis “dėl išganymo tautos”? 
Ar ne jis skelbia ‘tautos vienybę” 
ir skaldo kitam ponui žandus, 
mandagiai cituodamas Kantą? Ar 
ne jis pardavinėja turguje savo 
liežuvį kaip rakandą? Ar ne jis 
— “jaunas partijos veikėjas” — 
susikrovė lizdelį tarp palmių bei 
žydinčių cikorijų ir daugiau nie
ko netrokšta?

Buvęs artojo vaikas su pasi
baisėjimu ir gailesčiu žvelgia 
pats į save —jau diržas vos atlai
ko “pilvo tūrį”, jau nebematyti 
Lietuvos “per kalną kalakuto”. 
Jis prisiima sau lietuvio suameri- 
konėjimą, idealų pamiršimą, 
“veiksnių” pjautynes, tuščias 
vadų galvas ir atlieka išpažintį, 
pastatytas išgaubtame ironijos

Šv. Kristoforas Šv. Mikalojaus bažnyčios šventoriuje Vilniuje. 
Apačioje įrašyta: Šv. Kristoforai, globok mūsų Vilnių. Čia šv. 
Kristoforas vaizduojamas kaip jis brenda per audringus ven- 
denis ir prie savęs glaudžia Kūdikėlį, kuris simbolizuoja Vil
nių. Skulptoriaus dailininko Antano Kmieliausko kūrinys.

bernardinų bažnyčios bokštas, 
litografija. Siauro aukšto forma
to, atliktas labai kruopščiai su 
detalėm.

Dalios Kubiliutės, tapytojos, 
buvo išstatytas vienas didesnio 
formato paveikslas — Neringa. 
Ji tapo apibendrindama, ieško
dama bendros nuotaikos. Čia tą 
nuotaiką sudarė melsvai pilkas 
koloritas.

Kęstutis Ramonas — grafikas. 
Buvo išstatytas vienas jo darbas 

veidrodyje. Kiek galima arti 
“tautos dirvonus” lietuviu? Kiek 
metų vis “ant butelio į laisvės 
žygį” jojame? Kaip mikliai 
bėgome ir bėgame iš numylėtos 
tėvynės, o paskui vis veržėmės 
ir veržėmės “į Vilnių, į protėvių 
pilį!” A. Gustaitis nepalieka savo 
ironiškų eilėraščių herojui jokio 
tikėijimo emigracijos politiniais 
šūkiais, o jos veiklą — kongre
sus, vadų rinkimus, komunika
tus — nustumia į komišką absur
dą. Bet autorius nesiūlo jam su
sitaikyti su savo tėvų žemės nau
juoju gyvenimu, net paleidžia jo 
link vieną kitą atšipusią strėlę, 
gerai nežinodamas nei realijų, 
nei atmosferos. Akligatvio, tuš
tumos, beperspektyviškumo pa
jutimas — tokia tos sarkastiškai 
elegiškos išpažinties pabaiga: 
“Juodas prieky laisvės kelias, / 
Juodas atsigrįžus”. Mirtis atsi
stoja kaip paskutinis emigran
tinės būties teisėjas, nekantriai 
skaičiuojantis paskutines jos mi
nutes, kaip balanso brūkšnį ve
danti refleksija, kuri turi išaiš
kinti, kas gi išliks. Tokios 
skaudžios beprasmiškumo nuo
jautos, tokio negailestingo re
guiem atsilikusiai tautos šakai, 
regis, nebuvo iki A. Gustaičio 
“Paskutinio karavano”, parašyto 
J. Kuosos - Aleksandriškio 
eilėraščio motyvais.

Varosi skeletas ponų karava
ną,

Paskui smėly driekias pėdos 
ubagų,—

Nešam amžiaus lobį, vėliavos 
plevena,

Giltinė šmigoja ilgu botagu.

Po kaklais medaliai gailiai ty
ruos dindi.

Veja vėjas vardą ligi nebūties, 
Vienas kitą stumdom, lenkia

me per sprindį,
Kol prie brolio brolis uo

degą paties.

— Vilnius, seriografija. Ant žalio 
fono atspausta lyg koks 16 
amžiaus žemėlapis, labai kruo
pščiai ir detaliai atlikta Vilniaus 
panorama .

Aloyzas Stasiulevičius — ta
pytojas, gimęs 1931 Ariogaloje, 
Kėdainių apskr., Vilniaus dailės 
Institutą baigė. 1956, 1976 - 79 
dėstęs Vilniaus Dailės Institute, 
1971 išleistas jo reprodukcijų al
bumas, yra pamėgęs tapyti Vil-

(nukelta į 7 psl.)

A. Gustaičio ironiškos elegi
jos, atsiradusios viename iš XX 
a. istorijos akligatvių, įeina į 
bendrąjį lietuvių poezijos lobyną 
kaip reto žanro išraiškingi eg
zemplioriai. Komizmo arsenalą
— žaismingas parafrazes, vos 
girdimą parodėją, karikatūrinį 
portretą, pasityčiojantį aforizmą
— čia varto intelektualinės min
ties ir iškentėtų sprendimų so
pulinga energija. Literatūrinės 
stilistikos elegantiškas blizgesys 
ir ištreniruota kompozicija atsi- 
daužia į nepamirštą liaudiško 
žodžio smarkumą. Greita vaizdo 
slinktis ir stulbinantys posūkiai,

-epigraminių užsklandų sprogdi
nantys efektai neužgožia lyrinio 
susimąstymo potekstės, neįpra
stos šio tipo kūriniuose. Tačiau 
gelianti, kenčianti, svarstanti A. 
Gustaičio ironija nepasidarė 
vien apibendrinančių refleksijų 
ironija —ji prikepusi prie konk
rečių objektų ir nukreipta į tam 
tikrą publiką, kurią teatro žmo
gus turi čia pat prajuokinti. Tai 
lėmė ir šios ironijos silpnybes — 
teatrališkai atvirą priešingų tiesų 
ir situacijų kaktomušą, nedidelį 
jau išmėgintų ir kartojamų ko
miškų realijų kiekį, proziško 
aprašinėjimo statiškas dėmes, 
kalambūriniams rimams pri
temptus žodžius, pernelyg mo
notonišką ritmo tiksėjimą, pe
rimtą iš tarpukario lyrikos ir, ma
tyt, sąmoningai degraduotą į li
teratūrinį šabloną. Tačiau ge
riausi A. Gustaičio kūriniai (Pa
skutinis karavanas”, “Ir atskrido 
juodas varnas”, “Laiškas prose
neliui”, “Aš sapnavau”, “Pasiau
kojimas”, “Pamokymas”, “Kan
trybė”, “Skundas nuo pjedesta
lo”, “Užrašas ant žinomo lietuvio 
kapo”, “Nature morte”, 
“Odisėjo grįžimas iš kongreso” 
ir kt.) pakyla į tikros poezijos sfe
rą ir plėtoja ironišką eilėraštį 
kaip charakteringą XX a. pabai
gos meninės mąstysenos formą.

Vytautas Kubilius



“Berželio” tautinių šokių 
grupės koncertas-šokiai įvyko 
vasario 8 Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, New Britam, Conn. 
Tai jau 16-os metų veiklos apvai
nikavimas ir pasiruošimas kelio
nei į VIII-jų tautinių šokių 
šventę dėl kurios skiriamas visas 
šio vakaro pelnas.

Koncertą atidaręs kun. kleb. 
Jonas Rikteraitis pranešė labai 
liūdną žinią, kad koncerto išva
karėse, grįždama iš repeticijos, 
automobilio nelaimėje žuvo vie
na iš grupės šokėjų — Jennifer 
McAllister. Buvo net mintis šį 
koncertą atšaukti, bet klebonas 
patarė rengti jos garbei ir atmini
mui.

Pilna salė žiūrovų (300 su vi
ršum) su malonumu stebėjo jau
nus ir grakščius šokėjus, su užsi
degimu ir šypsena, puikiai atlie
kant 12 tautinių šokių. Tai dau
guma, kurie bus šokami tau
tinėje šokių šventėje Hamiltone. 
Iš viso šoko net 56 šokėjai: vyre
snieji ir vaikų grupė. Šokėjams 
atsikvėpti padėjo buvusi “Čiur
lionio” ansamblio kanklininkė 
Julija Gelažytė meniškai 
kanklėmis atlikdama 3 dainas. 
Publika nesigailėjo plojimų 
šokėjams ir kanklininkei.

SIOUX CITY, IOWA
Vasario 16 minėjimas

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas kun. Simonas 
Morkūnas vasario 7, sekma
dienį, paskelbė Lietuvos neprik
lausomybės atstatymo 70 metų 
sukakties minėjimo programą ir 
kvietė visus lietuvius ir kita
taučius,- lankančius' gražiai iš
puoštą 8v. Kazimiero bažnyčią, 
melstis ir priimti Komuniją už 
kenčiančius lietuvius Lietuvoje, 
Sibire ir kitose Rusijos vietose 
bei laisvojo pasaulio lietuvius ir 
bičiulius, nenuilstamai kovoja
nčius už Lietuvos ir pavergtųjų 
laisvę.

Vasario 14 parapijos biulete
nis buvo su žiniomis apie pa
vergtą Lietuvą. Vasario 16-osios 
proga kun. S. Morkūno asmeniš
komis pastangomis vietos diece
zijos savaitinis laikraštis “The 
Globė” įsidėjo ilgą kun. 
S. Morkūno straipsnį, plačiai 
nušviečiantį Lietuvos pavergi
mą, sulaužant 1920, 1926 ir 1939 
metų sutartis, nusikalstant prieš 
tarptautinę teisę ir Rusijos kolo
nializmo negirdėtus istorijoje
žiaurumus, sunaikinant šimtus 
tūkstančių Lietuvos geriausių 
patriotų, arkivyskupų, vyskupų, 
kunigų ir pasauliečių Lietuvos 
kalėjimuose ir Sibiro vergų sto
vyklose.

Dvejas mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas, o 
trečias — kun. V. F. Ramaeker, 
aukštesniosios katalikų mokyk
los direktorius, didelis kun. S. 
Morkūno ir lietuvių draugas.

Kun. S. Morkūnas pasakė ke
turis patriotinius pamokslus, 
paaiškindamas sunkią religijos 
būklę Lietuvoje ir rusų komuni
stų žiaurią kovą sunaikinti lietu
vius.

Parapijos salėje minėjimas 
buvo pradėtas 4 vai. popiet “Ma
rija, Marija” giesme, Lietuvos 
himnu ir “Graži Amerika” daina.

Kun. S. Morkūnas skaitė pa
skaitą apie pavergtą Lietuvą. Po 
to buvo iškilmingas banketas, 

* kurį malda pradėjo kun. V. F.
Ramaeker. Banketą lietuviškai 
paruošė M. Kuncienė, O. Jurku
vienė, A. Bulotienė, M. Muge- 
nienė, L. J. DeHaan ir D. De- 
lin. M. Luneckas ir A. Miežis 
talkino klebonui ruošiant 
minėjimą. Minėjimas praėjo la
bai gražiai.

Minėjimo dalyviai pasveikino 
savo kleboną, švenčiantį 86 gim
tadienį. Kun. S. Morkūnas yra 
gimęs 1902 vasario 16.

Linas Balsys šokėjų vardu 
dėkojo: Edmundui Nenortai už 
gražiai pagamintą šokių šventės 
emblemą — plakatą ir su Pauliu 
Orentu už programos knygutės 
paruošimą. Didelė padėka, su 
gėle, buvo išreikšta vadovės pa
vaduotojui Jonui Kodžiui (šoka 
16 metų!), padėjėjams: Laimai 
Šimanskytei, Rimai Dzikaitei ir 
Sauliui Dzikui, muzikui Jurgiui 
Petkaičiui ir Alfonsui Dzikui už 
“nedėkingą” technikos darbą. 
Labiausiai buvo pagerbta ir ap
dovanota gėlėmis nepailstama 
grupės vadovė Dalia Dzikienė, 
kuri ne tik prikalbina jaunimą 
šokti, net iš tolimų vietovių, 
bet juos kantriai ir moko.

Bendriems šokiams, jaunimui 
ir senimui, grojo pagarsėjęs bro
lių Kezių orkestras iš New Yor- 
ko, puikiai pritariant daina ir 
akordeonu Romui Keziui. Hart
fordo ir apylinkių lietuviai 
didžiuojasi “Berželiu” ir tikisi 
sulaukti dar daug tokių puikių 
pasirodymų. “Berželis” atlieka 
programą nepriklausomybės 
šventės minėjime Nashua, N.H. 
vasario 28 ir “Laisvės Žiburio” 
koncerte New Yorke balandžio 
16.

Lionginas Kapeckas

Lietuvai laisvinti kun. S. 
Morkūnas aukojo 600 dol. (jis ap
mokėjo bilietus už 40 pakviestų 
amerikiečių svečių). 100 dol. — 
M. Kuncienė, 45 dol. — Stasys 
Meškauskas, 40 dol. — J. Pi- 
reog, 20 dol. — P. Cicėnienė, 
20 dol. — J. Ulanskas, 10 dol. 
— P. Valusis, kiti po mažiau. Jš 
viso sulinkta 900 dol. Pinigai pa
dalyti po lygiai ir pasiųsti Altui, 
Lietuvių Bendruomenei ir Vli- 
kui.

Parapijos apyskaita
Praėjusiais metais gauta paja

mų 113,250.52 dol. Išlaidų 
turėta 97,887.54 dol.

Kun. Simono Morkūno 36 
metų klebonavimo metu (nuo 
1951 balandžio 14 iki 1988 sausio 
1) Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joje, nepaisant dviejų didelių 
potvynių, keturių fabrikų užda
rymo, kurių metu daug para- 
piečių nukentėjo ir gausių (348) 
mirimų, atlikti labai dideli dar
bai.

Štai stambesnės išlaidos: aukš
tesniosios katalikų mokyklos sta-
tybai, padidinimui ir išlaikymui
— 490,625.01 dol. Du kart 
bažnyčios atnaujinimui, vi
tražams, šviesoms, vėsintu
vams, naujiems pečiams, elek
triniams varpams, Marijos pa
minklui, sklypui ir namui įsigyti
— 247,778.06 dol.

Per tą laiką šalia vokelių gauta 
pajamų: procentų — 344,016.61 
dol.; aukštesniosios katalikų mo
kyklos padidinimo vajaus ir 13 iš 
eilės diecezijos vajų — 
144,551.09 dol.; 7 dienų žvakių
— 53,567.36 dol.; sekmadieni
nių palaidų rinkliavų — 
31,441.52 dol. Iš viso turėta pa
jamų 625,831.67.

Kun. S. Morkūnas, per 36me
tus neimdamas trijų savaičių ap
mokamų atostogų, nemokamai ir 
savanoriškai eidamas sargo, sek
retoriaus, pečių (boilerio) 
prižiūrėtojo, vajų vykdytojo pa
reigas, dirbdamas 8-10 valandų 
į dieną, sutaupė parapijai 
450,000 dol. ir parapijai paauko
jo 34,114.92.

Jei parapija būtų samdžiusi 
minėtus tarnautojus, tai bankuo
se nebūtų tiek pinigų ir procen
tų, ir parapija būtų nustojusi 
veikti prieš daugelį metų.

1988 sausio 1 d. bankuose pa
rapijos pinigų buvo 348,282.03 
dol. Šie pinigai yra parapijos, bet 
ne parapiečių sudėti, o kun. S. 
Morkūno uždirbti. Tai žino para-

CONNECTICUTO PABALTIEČIŲ 
SANTARVĖS VEIKLOJE
Kovo 11, penktadienį, nese

niai susiorganizavusi bendra 
Connecticuto pabaltiečių san
tarvės organizacija, pasivadinusi 
ELLA vardu, rengia vakarienę, 
telkti lėšoms Whitman’o restora
ne Farmingtone. Čia bus plačiau
nušviesti ELLos tikslai ir šiems 
metams numatyti darbai. Kalbės 
jaunas amerikietis juristas Will- 
iam Hough III, autorius studijos 
“Baltijos valstybių aneksija ir jos 
įtaka tarptautinės teisės draudi
mui užimti svetimas teritorijas”. 
Šį studija yra atspausdinta “New 
York Law School Journal of In
ternational and Comparative La- 
w”.

ELLOS konstitucijoje san
tarvės veiklos prasmė yra taip 
įrėminta: “Dabartinis įvykių vy
stymasis JAV, o taip pat ir sovie
tuose, reikalauja mūsų budrumo 
ir sukoncentruotos akcijos mūsų 
nenuilstančiose pastangose 
padėti atgauti laisvę Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai ir apginti mūsų 
tautinę garbę ir reputaciją”.

Ilgoje kelionėje į mūsų tautų 
laisvę esame daug neteisybių 
pergyvenę. Stiprus ir klastingas 
mūsų priešas nuolat ieško ir ran
da priemonių mūsų veiklai kenk
ti ir mus skaldyti. ŠIŲ DIENŲ 
JVYKIAI REIKALAUJA VISAS 
JĖGAS KAUPTI IR AKCIJAI IR 
GYNYMUISI. Akcijai pagelbėti 
mūsų tautose prasiveržiančioms 
laisvės pastangoms, gintis čia 
nuo netiesos ir istorijos iškraipy- 

piečiai, vyskupas ir Sioux City 
miesto klebonai, nes jiems buvo 
pasiųsta parapijos aukotojų kny
ga, kur nurodyta kun. S. 
Morkūno 36 metų veikla. Beveik 
visos Sioux City parapijos skęsta 
skolose.

Iki šiol mažytė (70 - 74 šėimų) 
Šv. Kazimiero parapija, kurios 
parapiečiai yra paprasti darbi
ninkai, 60 procentų pensininkų, 
10 procentų bedarbių, nėra mi
lijonierių gydytojų, advokatų ir 
kitų įvairių profesijų žmonių, 
per 36 metus surinko 
2,021,640.55.

Kun. S. Morkūnas atvykęs į 
parapiją, rado 25,000 dol. sko
los. Bažnyčios klebonijos ir kiti 
pastatai buvo labai apleisti. 1951 
balandžio 15, sekmadienį, 10:30 
vai. į mišias susirinko naują kle
boną sutikti 18 senukų. Dviejų 
mišių rinkliavos buvo 50 dol. 
Metinis biudžetas buvo 6,000 
dol., nors parapija buvo tris kar
tus didesnė, fabrikai pilnai 
veikė. Pereitų metų 70 šeimų 

.biudžetas—113,250.52 dol. Su
taupyta 15,977.84 dol.

Kun. S. Morkūnas jau seniai 
ieško įpėdinio, kuris galėtų pe
rimti šią lietuvišką parapiją. Čia 
jis turėtų tikrai geresnes sąlygas 
negu amerikiečių parapijoje ir 
galėtų dar daugeliui metų 
pratęsti parapijos gyvavimą.

A.P.K. 

mo. Mes negalime likti vienui 
vieni. Pirmiausia turime jungtis 
su tais, kurių likimas ir vargai 
sutampa su mūsų. Plačiais pa
grindais suorganizuota ELLA — 
jos vadovybę sudaro raktinių pa
baltiečių organizacijų skirti at-
stovai — tikisi vieningos ir 
plačios paramos.

ELLOS vadovybėje yra: Ilvi
J. Cannon, Enn O. Kaiva, Jau-

Dr. J. Urbanavičiūtė

DR. JADVYGĄ URBANAVIČIŪTĘ 

PALYDINT
Mirtis skuba gyvenimo knygo

je užskleisti išeivijoje gyvena
nčių, dar laisvojoje Lietuvoje au
kštuosius mokslus baigusiųjų, 
mūsų ankstesnės kartos atstovų 
puslapius.

Štai vieno iš neperseniausiai 
užskleisto puslapio įrašai.

1901 spalio 15 Rygoje, Latvi
joje, pasiturinčioje Leono ir Ma
rijonos Urbanavičių šeimoje 
gimsta antroji dukrelė Jadvyga. 
Neilgai tęsiasi darnios šeimos 
laimė. Pirmojo Pasaulinio karo 
frontui artėjant, Urbanavičių 
šeima pasitraukia į Rusiją. Kurį 
laiką gyvena Maskvoje, paskui 
Charkove. Rusijoje Jadvyga bai
gia gimnaziją ir karo audrai ir jos 
pasekmėms aprimus, su tėve
liais ir sesute Vanda grįžta į 
Rygą, kur randa karo metu ap
griautus namus.

Vos tik sugrįžus, suserga ir mi
ršta jos tėvelis. Pinigų vertei kri
tus, našlė Marijona Urbana
vičienė nustoja viso turto ir su 
dukroms keliasi gyventi pas gi
mines į Žemaitiją.

Jaunutė Jadvyga išvyksta į 
Kauną ieškoti darbo ir pradeda 
dirbti notaro Žilinsko įstaigoje 
Aleksote. Netrukus atsigabena 
savo mamytę ir sesutę į Kauną.

Kurį laiką padirbėjusi, Jadvy
ga nutaria siekti aukštojo mok
slo. Nemiškiai, viršininkai ir 
draugai pataria studijuoti teisę. 

nutis P. Nasvytis, Inara Punga, 
George Purins, Jūratė L. Vait
kutė, Elona Vaišnienė, ELLai 
šiuo metu pirmininkauja LB CT 
Apygardos pirmininkas Jaunutis 
P. Nasvytis. Kvietimai į ELLos 
lėšų telkimo vakarienę gaunami: 
Hartforde pas Z. Dresliūtę, tel. 
236 - 5501, J. Vaitkutę 563 - 
5675, J. P. Nasvytį 673 - 6806, 
New Havene pas E. Vaišnienę
248- 8035, Waterbury pas V. 
Vaitkų “Spaudoje”. Visiems au
kotojams ELLA reguliariai duos 
finansinę veiklos apyskaitą.

Jadvyga svyruoja, bet vis tik pa
sirenka mediciną ir įstoja į Lietu
vos Universiteto medicinos fa- 
kulatetą. 1929 birželio 15 ji bai
gia Lietuvos Universiteto medi
cinos skyriaus penktąją laidą. 
Atlikusi privalomus stažus ligo
ninėse ir išlaikiusi valstybinius 
egzaminus 1932 gegužės 11 įgyja 
gydytojos praktikos teises ir pra
deda verstis privačia medicinos 
praktika Kaune. Kiek vėliau pra
deda dirbti ir Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus plaučių ir kaulų džio
vos senatorijoje, A. Pane
munėje.

Nedaug belieka laiko daktarei 
Jadvygai savo asmeniškam gyve
nimui, nes jos mylimą motiną iš
tinka paraližas ir ji kartu su savo 
seserimi Vanda globoja ir slaugo 
ją su didele meile ir pasiaukoji
mu iki pat jos mirties 1941 me
tais.

Artėjant raudonajam pavojui, 
1944 liepos mėn. dr. Jadvyga, 
kartu su seserimi ir dr. Lidijos 
Stanaitienės šeima, pasitraukia į 
Vakarus. Neilgai pabuvusi prie 
Dresdeno, traukiasi toliau į Va
karus ir atsiduria Dillingene.

Antrojo Pasaulini karo frontui 
praūžus ir įsisteigus Dillingeno/ 
Donau D P stovyklai, būdama 
gydytoja prisijungia prie tos sto
vyklos.

(nukelta į 7 psl.)

IŠ VISUR
— Toronto Lietuvių namai 

kultūrinę premiją už pereitus 
metus paskyrė poetui Henrikui 
Nagini ir muzikui Aleksandrui 
Stankevičiui už kantatą “Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva”. Premi
ja yra 1000 dol.

— Lietuvių operos nariai sau
sio 15 išsirinko naują valdybą, į 
kurią įeina: Madas Žukauskas — 
pirmininkas, 3 vicepirmininkai: 
Leonas Bildušas, Vaclovas 
Momkus ir Evelina Oželienė; 
Vladas Stropus — iždininkas, 
Giedrė Končienė — sekretorė, 
Vytautas Aukštuolis — turto 
vedėjas. Revizijos komisiją suda
ro: Raimondas Kerzonas, Jonas 
Mockaitis ir Albinas Smolinskas.

— Muz. Jonas Žukas, vargo
nų virtuozas, komp. Naujalio 
mokinys Kauno konsrvatorijoje, 
vėliau studijavęs vargonų muzi
ką Paryžiaus konservatorijoje, 
iki 1943 buvęs profesoriumi Lie
tuvos konservatorijoje, kovo 20 
atliks vargonų koncertą Toronto 
Prisikėlimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje, kai tą dieną bus paš
ventinti nauji vargonai.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
lietuvių parapijoje, kuriai vado
vauja lietuviai pranciškorfaf, me
tinės gavėnios rekolekcijos vyks 
kovo 21 - 27/Joms vadovaus kun. 
Bronius KučuliS', specialiai at
vykęs iš Lenkijos.

_ Kun. prof. Antanas Ru- 
bšys, Manhattano kolegijos pro
fesorius, atvykęs iš Nevv Yorko, 
kovo 26 vadovaus susikaupimo 
dienai Chicagos ateitininkų na
muose.

— Žum. Vytautas Meškau
skas vasario 27 sulaukė 75 m. 
amžiaus, gimęs 1913 Kupiškyje. 
Mokėsi jėzuitų gimnazijoje, stu
dijavo teisų Vytauto D. universi
tete. Vokietijoje pasireiškė kaip 
žurnalistas, redaktorius ir “Min
ties leidėjas Memmingene.

— Los Angeles, Calif., Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje 
parapiečių susikaupimo ir infor
macijos diena bus kovo 20, sek
madienį, 9:30 vai. ryto Šv. Kazi
miero parapijos mokykloje. Va
dovaus Los Angeles arkivyskupi
jos sielovadai priklausą lietuvių 
atstovai: Dalilė Polikai-
tienė,Gintaras Gružas ir Vita 
Vilkienė.

— Vladas Šoliūnas pateko į 
pagarsėjusių žmonių (Who’s 
Who) JAV Vidurio Vakarų kny
gą. Šalia karjeros industrijoje, 
paminėta jo veikla Amerikos 
Lietuvių Taryl>oje, Krikščionių 
demokratų sąjungoje, Leono 
XIII fonde, Lietuvos laisvinimo 
darbuose.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali dabar kreiptis: Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., 
Putnam, Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. Natkus, Gulfport, Fla. 
Užsakė kitiems: S. Milašius, 
Cleveland, Ohio — R. Liauko
ms, Del Rio,TX; A. Belazaras, 
So.Wind.sor, Conn. —J. Nava- 
saitis, Phoenix, AZ; H. M. Vai- 
taitis, Alexandria, VA — P. Re
pšius, Brockton, Mass. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėkoja
me užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.
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nupirko man papūgėlę. Jos var
das “Chuck”. Mano “Chuck” 
labai gražiai čiulba, o daugiau
sia rytais. Papūgėlės plunksnos 
yra geltonos, žalios ir truputį turi 
juodų. Ji šokinėja po narvelį visą 
dieną. Ta dovana man labai pa
tinka.

PASIKALBĖJIMAS SU 
PIRMU SKYRIUMI

Šiemet pirmą skyrių lanko: Jo
nukas Liobė, Vaiva Ražgaitytė, 
Andrius Šilbajoris, Laura Silba- 
jorytė, Rasa Siminkaitė.

Štai kaip jie atsakė į šiuos klau
simus:

Kas jūs būsite kaip užaugsite?
Laura nori būti slaugė, nes ji 

nori padėti žmonėms. Rasa nori 
modeliuoti, nes jai patinka 
gražūs drabužiai. Andrius ir Jo
nukas nori būti mokslininkais, 
nes jie nori išdrasti naujus duo
menis. Vaiva nori būti meni
ninkė ir gražius paveikslus tapy
ti.

Ką mėgstate valgyti?
Mūsų mėgiamiausi valgiai yra 

“pizza”, braškės, “spaghetti”, 
kugelis, vyšnios ir visiems labai 
patinka įvairūs saldumynai.

Kas jums labai patinka?
Andriui patinka mokykla. Vai

vai ir Rasai patinka žaisti. Laura 
mėgsta rašyti, Jonuko mėgia
miausias sportas yra europietiš- 
kas futboloas, o Andrius mėgsta 
beisbolą. .......... '' '

PENKTAS SKYRIUS

Lietuva mylima

Yra gražiausia is visų
Pasaulio kraštų.
Yra pavergta,
Bet vistiek mūsų mylima!
Tai Lietuva!

Lina M. Penikaitė

Lietuva
Miela Lietuva,
Graži Lietuva,
Maža Lietuva,
Žalia Lietuva,
Kodėl negalėtų būti 
laisva Lietuva?

Rytas Stankūnas

Lietuva mano kraštas
Tolimas kraštas Lietuva 
Nepažįstu aš Tavęs.
Kai užaugsiu — aplankysiu, 
Mamos kraštą pamatysiu.

Monika Pintsch

Lietuva gimtinė
Mes norime sugrįžti 
Į Lietuvą brangią, 
Į žemę gimtinę, 
Į melsvą padangę.

Bus gera ir linksma 
Gyventi Lietuvoj, 
Bėgioti ir juoktis 
Gimtinėj manoj.

Aušra Siminkaitė

Mūsų Lietuva
Lietuva yra graži,
Lietuva yra maža, 
Lietuva yra mūsų tėvynė.

Lietuvą mes mylime, 
Lietuvą mes saugojame, 
Lietuvą mes gerbiame.

Kristina
Linas Černauskas

I .ina, Darius, Matas ir Marius rodo savo nupieštus paveik
slus. Nuotr. A. Pintsch

ŠEŠTAS SKYRIUS

Jeigu aš būčiau 
Amerikos prezidentu

Jeigu aš būčiau Amerikos pre
zidentu, tai aš pakeisčiau daug 
dalykų. Pirmiausia aš pasta
tyčiau daug naujų pastatų ir ke
lių. Aš padaryčiau federalinę po
liciją ir praplatinčiau gatves. 
Taip pat sukurčiau daugiau nau
jų parkų, o visus kriminalus 
uždaryčiau į kalėjimus.

Arvidas Remeza

Jeidu aš turėčiau 
daug pinigų

Jeigu aš turėčiaua daug pini
gų, tai nuvažiuočiau į Beverly 
Hills ir ten nusipirkčiau didelę, 
gražią vilą. Toliau keliaučiau į 
Europą, o paskui po visą pasaulį. 
Taip pat duočiau pinigų Gor- 
bačionui, kad jis duotų Lietuvai 
ir kitoms pavergtoms tautoms 
laisvę. Vėliau nupirkčiau savo 
tėvams naują mašiną ir naują 
namą. Taip pat nupirkčiau savo 
broliams ką jie tik norės. Savo 
name turėčiau daug tarnų, o var
gšams duočiau daug pinigų ir 
drabužių.

Andre a Vdlodkevičiūtė

Jei būčiau turtingas, nusipir-

sustočiau nusipirkti sau dovanų?-** 
Jeigu aš turėčiau daug pinigų, 
tai aš tą padaryčiau.

Darius Penikas

Būdama turtinga nusipirkčiau 
labai didelį namą Floridoje. 
Tame name aš turėčiau senoviš
kus baldus ir daug tarnų, bet aš 
nenorėčiau kad jie man viską 
patarnautų. Taip pat važinėčiau 
su senoviška mašina “Porsche” 
ar “Mercedes”. Jeigu norėčiau 
keliauti ilgas distancijas, tai skri
sčiau savo privačiu lėktuvu. Taip 
pat savo namuose įrengčiau ba
seiną, kitą baseiną lauke ir dar 
pastatyčiau pirtį ir “whirlpool”. 
Kadangi man labai patinka gyvu
liai, aš laikyčiau gražų, baltą 
šunį, pilka katę ir paukštį. Pasi
linksminimui samdyčiau klau- 
nus, šokėjus ir dainininkus. Kar
tais pasikviesčiau savo šeimą į 
svečius ir pridovanočiau daug 
drabužių ir brangenybių. Kai jie 
pas mane atvažiuos, jie gyvens 
labai patogiai. Visą tai pada
ryčiau jeigu turėčiau DAUG PI
NIGŲ!

Lina Matusaitytė

Jeigu aš turėčiau daug pinigų, 
tai nusipirkčiau tanką, pilną 
vėžių. Tada galėčiaua sau laisvai 
žuvauti. Taip pat galėčiau daug 
miegoti, bet man reikia eiti į mo
kyklą. Norėčiau daug ką turėti 
bet negaliu, nes neturiu daug pi
nigų.

Turėdamas daug pinigų, pa
statyčiau labai didelį ir gražų 
namą. įrengčiau du baseinus vi
duje ir tris kieme. Ten būtų daug 
žaidimų ir kitokių užsiėmimų. 
Kelčiau daug balių ir važinėčiau 
su brangiomis mašinomis. Taip 
pat nusipirkčiau privatų lėktuvą. 
Mano name būtų 30 kambarių ir 
visa mano šeima gyventų su ma
nim drauge. Taip pat pastatyčiau 
koplyčią prie namo, visa tai pa
daryčiau jeigu turėčiau pinigų.

Marius Maldutis

Jeigu būčiau turtingas, nusi
pirkčiau daug blizgių meškerio
jimui. Taip pat įsigyčiau naują 
dviratį, daugiau “Legos”, naują 
namą ir meškeriojimui lazdą. 
Man labai patiktų turėti daug pi
nigų, nes tada galėčiau nuskristi 
į Barbados ar į Floridą. Taip pat 
nuskrisčiau į Vokietiją pas tetą 
ir dėdę. Toliau nusipirkčiau 
mašiną (Porsche 944 Turbo 
arba Porsche 27 Carrera)

Matas Pintsch

SEPTINTAS SKYRIUS

Mano talentas—gimnastika
Mano geriausias talentas yra 

gimnastika. Tai yra mano mėgia
miausias sportas. Jau ketveri 

i- metai ;kaip^aš ;imu\gimnastikoS 
klases. Būtų buvę penkeri mė-*i. 
tai, bet aš susižeidžiau savo 
dešinę koją ir po to sustojau vie
nerius metus, kol mano musku
lai sustiprėjo. Gimnastikoje yra 
keturios rūšys pratimų. Kai iš
moksti visus gerai, tada gali pri
sirašyti prie komandos ir važiuo
ti į varžybas. Čia gerai pasi
rodžius, galima laimėti medalį.

Samantha Adomaitytė

Kas aš esu?
Aš esu 12 metų senumo ir gy

venu Old Bethpage, N. Y. Aš esu 
penkių pėdų aukščio ir mėgstu 
labai slidinėti. Aš skambinu pia
ninu ir daug “videos” žiūriu. 
Man patinka važiuoti į stovyklas 
ir ten daug žaisti. Man patinka 
eiti į mokyklą, bet labai nepatin
ka daryti pamokas. Man nepatin
ka anksti keltis. Man patinka 
važiuoti su dviračiu ir važiuoti į 
“ Disney World” arba “Sea Worl- 
d”. Aš dažnai žaidžiu tenisą ir 
futbolą. Vasarą aš dažnai einu 
maudytis. Prieš žiemą kiekvie
nais metais važiuoju žuvauti.

Antanas Garhauskas

Mano paukščiukas
Aš turiu mažą papūgėlę. Jis 

yra mėlynas ir jo vardas yra 
“Chuckles”. Jis yra labai išdykęs 
ir meilus. Jis mėgsta sekioti 
ir erzinti mano tėvelį. Jis mėgsta 
ginčytis ir čiulbėti. Chuckles 
valgo viską nuo stalo ir du kartus 
įsivertė į apelsinų sunką. Mano 
paukščiukas yra tikras akrobatas. 
Jis mėgsa pasikabinti aukštyn ko
jom, o tada prašo jį gelbėti. Man 
atrodo Chuckles yra labai gu
drus, nes jis kaip ir aš mėgsta 
“pizza” ir “popcom”. Mano pau
kštytis yra labai smalsus ir nori 
viską žinoti ir matyti. Aš jį labai 
myliu, visi labai myli mano pau
kščiuką.

Rūta llgutytė

Kas aš esu?
Labas! Mano vardas yra Krista 

Gailė Vaičaitytė. Aš turiu vieną 
sesutę, vardu Rima. Taip pat tu
riu mamą ir tėtę. Tai yra mano 
šeima.

Prieš keletą savaičių mama

Aš gyvenu New York, Rock- 
land apygardoje (county), West 
Nyack miestelyje, Mallard 
gatvėje. Aš lankau Felix V. Festa 
mokyklą ir esu septintame sky
riuje. Lošiu mokyklos tinklinio 
komandoje ir groju smuiką orke
stre. Mano mėgiamiausias mai
stas yra vaisiai ir daržovės. Man 
labai patinka piešti natiurmor
tus. Mano šeima sako, kad aš esu 
darbšti, pareiginga, gudri ir link
sma.

Krista Vaičaitytė

Mano didžiausias talentas
Mano didžiausias talentas yra 

vaidinimas. Man labai patinka 
vaidinti, nes tu gali būti kuo tik 
nori. Tau nereikia būti savim ir 
gali vaidinti seną vyrą. Mano 
mokykloje aš daug vaidinu. Šiais 
metais mes statysime vaidinimą 
apie čigonus ir aš gavau pagrin
dinę rolę. Aš būsiu tėvas vienos 
augančios mergaitės. Mes 
turėsime šokti ir dainuoti. Mes 
jau gavome savo kostiumus. Aš 
savo kostiumą nešiosiu per “Pa
baisų” dieną, bet nedėsiu į lietu
višką mokyklą. Aš vieną dieną 
norėčiau būti labai didelė teatro 
žvaigždė.

Deivis Bork

Kas aš esu?
Mano vardas yra Julytė. Aš tu

riu jau dvyliką metų ir esu sep
tintame skyriuje. Pagaliau aš jau 
pasiekiau peniau pėdų aukštį.

Šią vasarą aš labai daug 
maudžiausi, nes man tas patin
ka. Todėl dabar aš imu plaukimo 
klases. Be to aš jau treti metai 
imu pianino pamokas. Aš 
mėgstu žaisti su savo katinu“Co- 
co”, Commodore kompiuteriu ir 
sumano geriausiomis draugėmis 
Yvonne ir Laura. Dažnai su 
draugėmis važiuojame dviračiais 
į parką. Parke mėginame pagauti 
žuvėdras. Man taip pat yra labai 
smagu praleisti dienas pas 
močiutę. Dažnai su močiute 
nueiname žuvauti.

Julytė Lankytė

AŠTUNTAS SKYRIUS

Aš lankau lietuvišką 
mokyki?

Aš lankau lietuvišką mokyklą, 
nes mano mama mane kas šešta
dienį nuveža į Maironio mokyk
lą Richmond Hill. Aš mokau
si lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Man labai yra įdomu Lietuvos 
istorija. Man labai patinka su 
draugais susitikti kas šeštadienį. 
Gaila kad nėra daugiau laisvalai
kio. Mano lietuvių kalbos moky
toja yra ponia Pintsch ir mano 
klasėje yra Vydas, Daiva, Kristi
na ir Gailutė. Mes smagiai pra
leidžiame laiką.

Aleksas Lileika

Lietuvišką mokyklą aš lankau, 
nes noriu išmokti kalbą savo se
nelių, kurie senais laikąsi gyveno 
Lietuvoje. Taip pat man patinka 
draugauti su lietuviais.

Man patinka išmokti lietuviš
kų dainų ir dalyvauti Lietuvos 
šventėse, minėjimuose, kaip Va
sario 16 dieną nepriklausomybės 
atgavimo minėjime. Dažnai rei
kia pasipuošti tautiniais dra
bužiais, kurie man labai patinka. 
Ir man patinka dalyvauti Kalėdų 
eglutės programoje.

Mes lietuviai draugai, 
norėdami kad mūsų amerikiečiai 
draugai nesuprastų, galime 
kalbėti lietuviškai, nes daug iš 
mūsų lanko lietuvišką mokyklą.

C h ristina Senken

Kiekvieną šeštadienį aš 
važiuoju į Queens lankyti lietu
višką mokyklą. Ten aš susitinku 
savo draugus ir mes kalbamės

Septinto skyriaus mokiniai prie kūčių stalo. Nuotr. A. Pii

Deivis Bork (tėvo vaidmenyje) kreipiasi į šeimą. Nuotr. A. 
Pintsch.

Kalėdų senelis (Rytas Stankūnas) ir jo nykštukai: Andrius, 
Jonas, Vaiva, Rasa ir Laura. Nuotr. A. Pintsch.

kol prasideda pirma pamoka. 
Pirmoje pamokoje mano moky
toja yra ponia Pintsch. Jinai yra 
gudri, jauna, graži ir geros šir
dies mokytoja. Jos klasėje mes 
mokomės gramatiką, literatūrą 
ir net apie enciklopedijas!!! 
Mano klasėje yra penki labai 
gudrūs ir gražūs žmonės. Mes 
visi esame draugai ir labai gerai 
mokomės. Po mokyklos kartais 
yra skautų sueigos ir mes važiuo
jame į Kultūros Židinį. Kada 
nėra skautų sueigos, aš važiuoju 
pas mano dėdę, tetą ir pusbrolį.

’ Vydas Marijošius

Kiekvienėą šeštadienį aš 
važiuoju į New York išmokti lie
tuviškai. Maironio mokykloje 
mes mokomės skaityti ir rašyti 
lietuviškai. Taip pat mes mo
komės istorijos, geografijos ir re
ligijos. Kartais mes sužinome 
apie keistus dalykus ir iš to juo
kiamės ir džiaugiamės.

Klasės prasideda devintą va
landą. Skambučiui su
skambėjus, visi vaikai eina į kla
ses. Nuo devintos valandos iki 
penkiolika po vienuolikos mes 
mokomis. Po to mes pavalgome 
pietus ir einame atgal į klases 
daugiau išmokti. Bet laikas grei
tai prabėga ir pirmą valandą visi 
išlaksto iš mokyklos, važiuoja 
namo ir pradeda kitus darbus.

Gailutė Kligytė

Kiekvieną šeštadienį nuo de
vintos iki pirmos valandos po 
pietų mes lankome lietuvišką 

Maironio Lituanistinė Mokykla dėkoja šiems 
aukotojams, kurie parėmė mokyki? per Kalėdinę 
Eglutę: D. Bobellenė, V. Jankauskienė, M. 
Lušlenė, T. Penlklenė, E. Minkūnienė, K. Garbau- 
sklenė, P. Ąžuolas, A. & L. Lllelkos, A. Maldutienė, 
p.Ąžuolas.

mokyklą. Mano mokyklos vardas 
yra “Maironio Lituanistinė mo
kykla”. Mūsų aštuntame skyriu
je yra penki mokiniai. Tai yra 
Vydas, Aleksas, Gailutė, Chri- 
stina ir aš. Mūsų klasę moko la
bai gera ir įdomi mokytoja ponia 
Pintsch. Ji mums labai įdomiai 
perduoda žinias. Turime ir kitų 
mokytojų, kurie mus moko dai
navimo, istorijos, religijos ir 
geografijos. Kartais atvažiuoja 
labai įdomių asmenybių kaip vy
skupas Baltakis, advokatas Zum- 
bakis ir kiti. Mums dar liko dveji 
metai iki mokyklos užbaigimo. 
Per tuos dvejus metus aš turėsiu 
dar daug ką išmokti.

Daina Cernauskaitė

Kam tai naudinga
Teisėjas jaunam nusikaltėliui:
— Tikėk manim, piktadarybė 

niekad neapsimoka.
— Iš tikro? O iš ko gi tams

ta gyveni?

Pažįstami
Vienas žmogus viešbučio ves

tibiuly sutiko kitą. Jam pasiro
dė, kad sutiktasis yra iš kažkur 
pažįstamas. Tai jis pasisveikino 
ir tarė:

— Esu tikras, kad jus buvau 
kažkur sutikęs.

— Be abejonės, — atsiliepė 
sutiktasis. — Aš ten labai daž
nai būdavau.

Pasikeitimas
— Kada vanduo pavirsta ledu, 

koks didžiausias įvyksta pasikei
timas? — klausia mokytojas.

— Kaina, — atsako mokinys.



SODAUTO VIEŠNAGĖ NEW HAVENE
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos New Haveno Klubas, 
anksčiau kasmet ruošdavęs lietu
vių visuomenei rimtus koncer
tus ir paskaitas, pastaraisiais me
tais, smarkiai sumažėjus vietos 
lietuvkų kolonijai, ėmėsi ruošti 
mūsų liaudies meno, spaudos ir 
Connecticute gyvenančių lietu
vių dailininkų parodas Yale Uni
versiteto patalpose ir viešosiose 
miesto galerijose.

Mūsų mažesnėse kolonijose 
nūnai vyksta daugybė renginių, 
kurių pagrindinis tikslas yra su
telkti organizacijoms pinigų, 
duodant progos lietuviams socia
liai pabendrauti, j programų ko
kybę vis mažiau kreipiant dėme
sio. Klubas jautė reikalą vėl pak
viesti Connecticuto lietuvius at
vykti į renginį su rimta lietuviš
ka programa. Bostono “Sodauto” 
etnografinio ansamblio 1987 
gruodžio 6 į New Haveną atvežta 
dainų, šokių ir skaidrių pynė 
“Žirgas ir rūta”, pailiustruojant 
dvi svarbias mūsų tautosakos te
mas, buvo tikra lietuviška dva
sinė atgaiva.

Ansamblis, susidedąs iš 19 
gražiabalsių, gerai susidainavu
sių, tarp 20 ir 50 metų amžiaus 
narių, pažėrė 22 dalinai tarmiš
kai dviem balsais sudainuotų 
liaudies dainų, be jokių įmantrių 
harmonizacijų, antram balsui 
pritariant — “atūravojant”, taip 
kaip buvo ir tebėra dainuojama 
lietuviškame sodžiuje.

Ansamblis, įžygiuodamas su 
daina “Unkšti rytų keldama”, iš 
karto savo skambesiu ir entuzia
zmu užkrėtė gausią, neper- 
didžiausioje salėje vos sutelpa- 
nčią publiką, susidedančią iš

DR. JADVYGĄ URBANAVIČIŪTE PALYDINT
(atkelta iš 5 psl.)

Dr. Benediktas Jankauskas 
buvo toks malonus pasidalinti 
prisiminimais iš tų laikų apie dr. 
Jadvygą.
. 1946 metais Dillingeno sto
vykloje buvo apie 1000 gyvento
ju, jų tarpe šie mūsų daktarai: 
dr. A. Grigaitis, dr. B. Jankau
skas, daktarai vyras ir žmona Mi- 
linavičiai, dr. V. Mušinskas, ad
junktas J. Stankaitis, dr. S. Svi- 
derskas ir dr. Jadvyga Urbana
vičiūtė.

Pradžioje sveikatos ir sanitari
jos reikalus tvarkė IRO — Area 
5 Medical Officer, o stovyklą ap
tarnavo Vengrų DP ligoninės 
personalas. Stovyklos gydyto
jams rūpėjo turėti savo persona
lą, kuris rūpintųsi gyventojų 
sveikata. Kartu su stovyklos va
dovybe, jie nutarė tuo reikalu 
imtis žygių ir delegavo tris gydy
tojus, kurie kreipėsi asmeniškai 
į IRO viršininkę-gydytoją, 
prašydami leisti savam medici
nos personalui rūpintis stovyklos 
sveikatos aptarnavimu. Virši
ninkė sutiko.

Stovyklos vyr. gydytoju buvo 
paskirtas dr. Albinas Grigaitis, o 
visi kiti gydytojai pradėjo dirbti 
savo srityje IRO Infirmary ir am
bulatorijoje, kurios aptarnavo 
stovyklos gyventojus. Greitai 
paaiškėjus pagelbinio personalo 
trūkumui, į stovyklą pasitarimui 
buvo pakviestas dr. Antanas Ma
tukas, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Miuncheno skyriaus 
pirmininkas ir BALFo Įgalioti
nio Įstaigos reikalų vedėjas.

Bendrame posėdyje vadovybe 
ir gydytojais buvo nutarta steigti 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Gailestingųjų Seserų Kursus — 
Lithuanian Red Cross Courses 
for Nurses. Ir vėl visi gydytojai, 
pasiskirstę pareigomis, griebėsi 
darbo. Mokslas prasidėjo 1947 
sausio 24 ir baigėsi gruodžio 18. 
Išlaikiusios egzaminus ir atliku- 
sios stažus ligonėnėje ir ambula
torijoje, gailestingosios seserys 
ir toliau dirbo stovyklos sveika
tos priežiūroje.

naujųjų ir ankstesnių ateivių, 
mūsų čia gimusio ir augusio jau
nimo ir grupės kitataučių. 7 dai
nas dainavo visas ansamblis 
drauge, dainavo moterys pasi
keisdamos su vyrais, kai to reika
lavo dainų tematika, buvo solo 
duetų ir kvartetų, buvo vienas 
skudučių numeris ir du paprasti 
šokiai — polka ir suktinis (paly
dint armonikai ir smuikui), į ku
riuos buvo įtraukta ir publikos 
dalis.

Ypač įdomios buvo dvi sutar
tinės — “Dolijutė” ir “Sodauto”, 
kurios atitarinys pasirinktas an
samblio vardui. Solo gabalus 
atliko ilgametė ansamblio narė, 
trečios kartos Amerikos lietu
vaitė Kotryna Rhoda, dainoujan- 
ti tipingu lietuviško kaimo “kan- 
torkos” stiliumi, gražiabalsė 
Gailė Rastonytė-Weeks, Valė 
Sčiukaitė-Cepienė ir pati ansam
blio vadovėą Gitą Merkevičiūtė- 
Kupčinskienė, kuri paaiškini
mais lietuvių ir anglų kalbomis 
ir duodama kiekvienai dainai to- 
nalinę pradžią, tvirtai laikė visą 
programą savo rankoje.

Už instrumentinę dalį atsakin
gas Aidas Kupčinskas, gerai gro
jąs armonika, drauge su Bro
nium Banaičių dainavo ir vyrų 
solo gabalus. Žavų spektaklio 
foną sudarė ansamblio nario 
Perkūnio Krukonio Lietuvos 
vaizdų besikeičiančios skaidrės, 
nors jomis pasigrožėti, besekant 
programą, reikėjo šakoto dėme
sio.

Geras pasirinkimas buvo pa
naudoti aukštai iškeltą, mažą 
sceną tik skaidrėms rodyti, o an
sambliui dainuoti salėje, žiūro

Dr. Jadvyga visą laiką labai 
akatyviai dalyvauja tame proce
se. Kaip ir kiti gydytojai ir sese
rys, su atsidėjimu ir pasiaukoji
mu gydo stovykloje gyvenančius 
lietuvius ir daugeliui padėdama 
atgauti sveikatą, palengvina 
emigraciją į įvairius kraštus.

1948 metais dr. Jadvyga, kartu 
su seserimi, emigruoja į JAV ir 
atvyksta į New Yorką. Čia lanko 
specialius pagreitintus anglų kal
bos kursus ir 1949 birželio 1 pra
deda dirbti Letchworth Village 
Development Center, Thiels, 
New York. Jos titulas — Resi- 
dent Psychiatrist in the Girls 
Group. 1952 pakeliama į Senior 
Psychiatrist. Tose pareigose dir
ba 18 metų, kol 1970 rugpjūčio 
6 išeina į pensiją, kad galėtų 
slaugyti savo sunkiai sergančią 
seserį Vandą.

Seseriai mirus, vienatvės 
liūdesys vis dažniau ima belstis 
į dr. Jadvygos duris. Ji skaudžiai 
pasigenda savo profesinio darbo. 
1983 dėl blogos kraujo cirkuliaci
jos nustoja abiejų kojų. Nuo to 
laiko jos gyvenimas tampa labai 
sunkus, nes dieną ir naktį fiziškai 
ji yra visiškai priklausoma nuo 
svetimų, 24 valandas apmokamų 
“nurses aids”. Pripratusiai būti 
labai savarankiškai, tokios gyve
nimo sąlygos — tikra kančia. 
Sveikata palaipsniui blogėja. Ir 
pagaliau, išgulėjusi devynias 
dienas Good Samaritan Hospi- 
tal, Suffem, New York, 1987 
gruodžio 13 ji užmerkia akis 
amžinam poilsiui.

Mirtis, gyvenimo knygoje, ty
liai ir nepermaldaujamai 
užsklendžia dr. Jadvygos Urba
navičiūtės puslapį.

Dr. Jadvyga buvo pasišventu
si savo kaip gydytojos profesijai. 
Jos darbas — tai buvo visas jos 
gyvenimas. Labai mėgo skaityti 
ne tik savo profesinę literatūrą, 
bet ir visą lietuvišką spaudą. 
Priklausė prie Amerikos Lietu
vių Gydytojų Draugijos New 
Yorko skyriaus ir kol sveikata lei

vams susėdus apie juos pusračiu. 
Skambesiui labai padėjo patal
pos veik tobula akustika, bene 
pati geriausia iš Connecticuto 
lietuviškų salių. Ypač visam an
sambliui drauge traukiant, ryš
kiai prisiminė Lietuvos laukais 
plaukiąs dainų aidas darbymečių 
ir talkų metu.

Kažkaip visi renginio elemen
tai susiliejo damion vienumon 
— prasminga, autentiškai liau
diška lietuviška programa, gerai 
susidainavęs, entuziastingas ir 
nepretenzingas ansamblis, sko
ningas, paprastas programos api
pavidalinimas ir rengėjų rūpe
stingai apgalvotos detalės. Viso 
to rezultatas buvo retai malonus 
renginys.

Programai pasibaigus, sužibo 
Klubo narės Stasės Leikienės 
lietuviškais šiaudinukais papuoš
ta eglutė, ant eglėšakiais papuoš
tų stalų buvo užžiebtos žvakės ir 
publikai buvo progos ilgokai pa
bendrauti prie skoningai paruoš
tų vaišių, nors ir tikrai perpildy
toje salėje. Žmonės skirstėsi 
šventiškoje nuotaikoje, girdami 
renginį, kuriame visiems buvo 
smagu ir gera.

Programą grakščiu žodžiu 
pradėjo ir užbaigė LMKF New 
Haveno klubo pirmininkė Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė, pasidžiaug
dama, kad Gitą atvažiavo į mūsų 
mažą koloniją “namo”, kur ji 
užaugo ir subrendo lietuve, ir 
atvežė jau eilę metų daug apie 
save suburtų, taip savo tautą, jos 
praeitį ir liaudies dainą mylinčių 
žmonių, kurių darbas praturtina 
mūsų lietuvišką gyvenimą.

Salomėja Valiukienė

do buvo veikli jos narė. Mielai 
lankė lietuviškus renginius New 
Yorke. Jeigu tik Tėv. Petras, 
OFM, turėdavo lietuviškų kny
gų stalą, tai žiūrėk, jau ir beatei
nanti naujų knygų ar plokštelių 
nešina.

Ji sielojosi lietuviška veikla ir 
tąįrodė savo testamente įrašyda
ma lietuvių religines ir kultūri
nes organizacijas.

Atsisveikinimas su dr. Jadvy
ga Urbanavičiūte įvyko gruodžio 
15 Marytės Salinskienės šerme
ninėje, Woodhavene, New Yor
ke. Vysk.’ Paulius Baltakis, 
OFM, pagerbė velionę savo atsi
lankymu ir sukalbėjo maldas 
prie jos gėlėmis apsupto karsto. 
Vakare, nežiūrint labai lietingo 
ir šalto oro, gražus būrys jos išti
kimų kolegų, draugų ir pažįsta
mų atvyko į atsisveikinimą. Kun. 
klebonui Jonui Pakalniškiui su
kalbėjus rožančių ir maldas, dr. 
Benediktas Jankauskas jautriu 
žodžiu atsisveikino su įnirusiąja 
Lietuvos Gydytojų Draugijos 
New Yorko skyriaus vardu.

Po mišių, mirusios kūnas buvo 
palydėtas į Cypress Hills kapi
nes, VVoodhaven, New York. 
Kunigams J. Pakalniškiui ir P. 
Giedgaudui sukalbėjus maldas, 
ir ašaroms ir kūnui stingstant 
nuo siaučiančio žvarbaus vėjo, 
dr. Jadvyga Urbanavičiūtė buvo 
palaidota tarp savo brangios se
sers Vandos ir neperskiriamos 
jaunų dienų draugės dr. Lidijos 
Stanaitienės.

Po laidotvių, kurias su įprastu 
nuoširdumu ir rūpestingumu 
tvarkė Marytė Šalinskienė, talki
nant jos padėjėjai Onai Barau
skienei, visi laidotuvių dalyviai 
buvo Marinos ir Zigmo Rauli- 
naičių pakviesti į pomirtinius 
pietus restorane.

Tavo vargai ir kančios pasi
baigė. Ilsėkis ramybėje, mylima 
Jadvyga.

M.R.

Skaityk ir platink Darbininką!

Iš Lietuvos nepriklausomybės šentės minėjimo Kultūros Židinyje. Prie vėliavų iš k. 
stovi: A. Jankauskas, P. Juknys, K. Bačauskas. Invokaciją skaito tėv.; Leonardas An- 
driekus, OFM. Nuotr. L. Tamošaičio 

DR. KOSTAS JURGĖLA
1904 - 1988

Dr. Kostas Jurgėla mirė 1988 
vasario 29 Bethesda, M D., kur 
jis pastoviai gyveno. Jis buvo tas 
Amerikos lietuvis, kuris rado 
glaudžius ryšius su lietuvių tau
ta ir jai ištikimai tamavco.

Buvo gimęs 1904 birželio 22 
Elizabethe, N.J. 1914 metais 
tėvai grįžo į Lietuvą ir parsivežė 
tris sūnus: Petrą, Kostą ir Julių. 
Greitai atėjo karas. Kostas karo 
metą praleido Rusijoje.

Grįžęs į Lietuvą, 1919 savano
riu stojo į Lietuvos kariuomenę, 
dalyvavo Klaipėdos žygyje. 1922 
- 23 tarnavo užsienio reikalų mi
nisterijoje.

Į Ameriką grįžo 1924 metais, 
1927 - 28 lankė Kolumbijos uni
versitetą, toliau studijavo St. 
Lavvrence universiteto teisės 
mokykloje, kur 1931 gavo baka
lauro laipsnį, 1934 magistro 
laipsnį.

15-TOJE DAILĖS PARODOJE 
PASIŽVALGIUS

(atkelta iš 4 psl.)

niaus miestą, susirado originalų 
ir naują braižą to miesto nuotai
kai pavaizduoti.

Šioje parodoje buvo išstatytas 
vienas jo paveikslas — Senamie
sčio motyvas. Būdinga jo tapybai 
tai, kad jis deda dažus labai sto
rai, iš jų padaro lyg reljefą. Dažai 
įvairiaspalviai, atrodo lyg būtų 
išspausti iš tūbos tiesiai ant 
drobės.

Birutė Stančikaitė, grafikė, 
dirbanti litografijos technika, yra 
judri ir veržli, dalyvauja Vilniaus 
dailės parodose. Jos kūryba įvai
riausių motyvų. Pačios kompozi
cijos yra daugiau simbolinės, ati
trauktos.

Daina Steponavičiūtė grafikė, 
dirbanti litografikos technika. 
Parodoje buvo išstatyta jos kom
pozicija — Beržai, atlikta labai 
subtiliai, švelniai, išgaunant pa
vasarinę beržų nuotaiką.

Dar viena, čia atsikėlusi
Prie šios pirmą kartą matomos 

grupės priskiriame dar vieną 
dailininkę — Elena Sviderskis- 
Sviderskienę.

Ji ir jos vyras Tadas Svider- 
skis, kaunietis, yra atvykę nuola
tiniam apsigyvenimui į New 
Yorką. Jie yra paveikslų restau- 
ruotojai, restauruoja įkonas ir jas 
patys kuria. Šioje restauravimo 
srityje jie mėgina čia įsitvirtinti 
New Yorke, bet nežinia, kaip 
seksis. Kur Elena yra studijavusi 
meną, gerai nežinau. Šioje paro
doje buvo išstatyti trys jos dar

Dr. Kostas Jurgėla

Šalia mokslo aktyviai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje: 1929 - 35 

bai, dvi pastelės, viena tempera. 
Visi paveikslai nutapyti gamtoje, 
visi vaizduoja pajūrio motyvus 
— Palangą, Neringos kopas, ma
rių peisažą tarp Pervelkos ir 
Juodkrantės.

Ir ji dirba apibendrindama, 
neieškodama detalių, pagauna 
tik gamtos ritmą ir nuotaiką ir ją 
jautriai perduoda savo medžia
goje. Kūriniai nuoširdūs, sukurti 
iš kontakto su gamta. Ir žiūrovų 
jie mielai buvo priimti, priimti 
kaip poezijos posmai.

Linkime Elenai ir Tadui Svi- 
derskiam įsitvirtinti ir aktyviai 
įsijungti į lietuviškosios dailės 
gyvenimą.

Kitos baigiamosios 
pastabos

Pradžioje buvo norėta išsiver
sti tik dail. Adomo Galdiko gale
rijoje esančiais kūriniais. Galeri
ja besirūpinantis tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, ne kartą yra

LIETUVIŲ RELIGINĖ ŠALPA 
PRAŠO SPECIALIOS PARAMOS

Lietuvių Religinė Šalpa iš
siuntinėjo laiškus organizacijom 
prašydama specialios paramos. 
Vasario mėnesį susidarė didelės 
išlaidos, nes Lietuvių Religinės 
Šalpos įsteigtas Lietuvių Infor
macijos Centras informavo lai
svojo pasaulio spaudą apie Vasa
rio 16 įvykius Lietuvoje. Buvo 
pasiųsta 30 biuletenių, pasiųstos 
žinios telefaksu ir teleksu.

Į išsiųstus laiškus jau atsiliepė 
kelis organizacijos bei pavieniai 

buvo Lietuvos gen. konsulato 
sekretorius New Yorke, 1936 - 
1951 advokatavo ir buvo teismų 
vertėjas New Yorke, 1944 - 1951 
Lietuvių amerikiečių informaci
jos centro direktoriumi, Lithua
nian Bulletin redaktoriumi ir ak
redituotų korespondentu prie 
Jungtinių Tautų. 1951 rugpjūčio 
20 buvo paskirtas Amerikos Bal
so lietuviškojo skyriaus viršinin
ku ir direktoriumi. Tose pareigo
se išbuvo iki 1974 kada pasi
traukė į pensiją.

Gyvendamas New Yorke, jis 
aktyviai dalyvavo įvairiose lietu
viškose organizacijose, skaitė pa
skaitas, važinėjo į seimus.

Jis taip pat buvo ir istorikas 
Fordhamo universitete 1954 
rugpjūčio 20 gavo daktaro laipsnį 
iš istorijos. Jo disertacijos tema 
buvo: JAV ir Lietuvos valstybės 
diplomatinių santykių užmezgi
mas. 1970 išspausdino stambų 
veikalą apie 1863 - 64 metų suki
limą, gi 1976 metais—The Out- 
post of Freedom. Rašė įvairius 
istorinius straipsnius enciklope
dijai ir įvairiems žurnalams.

nusiskundęs, kad žmonės nelan
ko galerijos, daile nesidomi. 
Tegu pamato juos bent parodo
je.

Vos pradėjus galvoti apie pa
rodos rengimą, tuoj atsirado 
keli, kurie būtinai norėjo toje pa
rodoje dalyvauti. Taip maždaug 
paroda buvo padalinta pusiau, 
dalis iš galerijos ir iš vienuolyne 
turimų fondų, dalis jau ateina iš 
aplinkos.

Gaila, kad į tas parodas sunku 
pasikviesti jaunesnius dailinin
kus, o sunku dėl paveikslų dide
lio formato. Paveikslai yra tokie 
dideli, pvz. Kęstučio Zapkaus, 
kad jiems atgabenti reikia spec
ialių sunkvežimių. Taip pat ir iš
gabenti. Taip pasidaro per di
delės išlaidos, o parodos apyvar
ta ir pajamos yra mažos. Taip ir 
nebeišeina tokių dailininkų dar
bus atgabenti tik dviem dienom, 
arba tiksliau pasakius —dviem 
pusdieniam.

Parodą rengti tikrai verta ir 
prasminga, tikrai visuomenė 
laukia ir 16-tos dailės parodos. 
(P-j-)

asmenys. Marytė Šalinskienė 
paaukojo 500 dol., Kasa — 200 
dol., NY Lietuvių Jaunimo Są
junga — 100 dol.

Laukiama aukų ir iš kitų asme
nų.

Darbininko redakcija nori pa
stebėti, kad Liet. Informacijos 
Centras veikė tikrai efektyviai, 
kasdien vis atnešdavo naujas 
svarbias žinias apie padėtį Lietu
voje.



. Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitašl = aukoto- 
jaa^įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės 
= įnašų viso.

1987 m. lapkričio mėn.
2 Alkevičienė Marija,.$5; Astras Donatas, $5.
1 x $€ Akelis Marie, $6.
8 x $10 Aviža Veronika, $10; Empakeris, Donatas $10; Grušas 

Vytautas, Jankauskaitė Zina, $10; Kiukys Vaclovas, $10; Palubinskas 
kun. V., įl Polikaitis J. C. ir P., $10; Radišauskienė Elena, $10.

9 x-f*JO Blanford Salomėja, $20; Juška Pranas ątm. įn., $20; Muliolis 
Algirde ir A anda, $70; Panavas Joseph, $20; Szeiva Victor ir Anne, $40; 
Templetm-'1 irūtaitė Eglė, $170; Treška Petras, $120; Urbonas Vincas ir 
Ona, $510; Zygas Kazimieras, $20.

1 x $2C Savaitis Jurgis, $25.
3 x $30 Astras Antanas, $30; Gilvydis Alpas atm. įn.: įm. Dow Jonės 

and Co., $30; Klimienė dr. Aleksandra atm. įn.: įm. 2 asm., $130.
16 x $53 Bubnys Edwardas, $150; Banevičius Voldemaras, $450; Dug- 

gan Paul i- Lucille, $50; Garmienė Sofija atm. įn.: Masaitis Lilia, $150; 
Jankauskienė Eleonora, $150; Jonaitis Juozas ir Marija (mirus), $1,200; 
Karvelis Kastytis ir Rasa, $50; Kušlikis Ignas ir Marija, $203; Plėnys 
Kazimierr.8 atm. įn.: Piemenė Sofija, $1,350; Razutienė Ona atm. įn.: 
Varnienė Danguolė, $150; Razutis Antanas atm. įn.: Varnienė Danguolė, 
$600, Rock Alice, $50; Shatas Romas, Gertrude ir Mrs. S. $1,050; Šimanskis 
Matas, $5v; Skučas-Napjus Milda, $50; Treška Jonas, Jr., $150.

1 x $60 Lukoševičiūtė Anelė, $360.
1 x $62 Radvalis L., $62.
76 x $100 Astras Stasys ir Uršulė, $355; Bacus S., $100, Baltakis 

Vyskupas Paulius, $200; Balys Stasys ir Danutė, $600; Baniukaitis 
Vytautas b Nijolė, $300; Brazdžionis Bernardas ir Aldona, $303; Brinkis 
dr. Zigmas, $1,300; Budnikas Vaclovas ir Ona, $100, Butkys Bin.,tė, $100; 
Čyvas Matas Antanas: įm. Kamantas Vytautas, $100; Čyvas ''Tadas ir 
Birutė, $300; Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautą , $1,350; 
Dičpihigaitis dr. Juozas ir Irena, $100; Dūda Stasys, $200; Dū«a /ytenis 
ir Daiva, $320; Galdikas Antanas ir Filomena, $1,200; Graužinis Laima, 
$100; Gružlys Antanas ir Vanda, $1,100; JAV LB Cape Cod Apyl nl ė, $500; 
Jodelė Julius ir Ingrida, $500; Jokubaitė Marijona atm. įn.: Liet. R. C. 
Moterų Saj jos 33-čia New Haven kuopa, $100; Jokubauskas Stasys ir 
Prudencija, <200; Jonaitis Vytautas ir Romainė, $1,300; Jonaityte Simutė, 
$100; Kasparas Pranas, $700; Kasparavičiūtė Petronėlė, $400; Kaufmanas 
Petras ir Auksė, $100; Kontrimas Ričardas ir Raimonda, $1,200; Kuolas 
Almis ir Da. ,,uolė, $300; LB Hot Springs Apylinkė, $500; LŠST Romo 
Kalantos ?:au .n Kuopa, $500; Lastienė Sofija, $100; Lekutis Pranas ir Jonė, 
$750; Le bert .• Vitalis ir Danutė, $510; Lukas Juozas ir Barbara, $700; 
Lukoševičiui .elovas-ir Bronė, $300; Mackus poetas Algimantas atm. įn.: 
Mačkiėfie Marcelė, $800; Majauskas Kazys ir Elena, $400; Masionis An
tanas, $850; Matulaitis Jonas A.: įm. Matulaitis Antanas ir Amelį’ , $1,400; 
Maželis Vytautas, $425; Mikuckis Feliksas, $105; Mitinienė Ona atm. įn.: 
Mitinąs Kostas, $100; Mulokas Jonas atm. įn.: Mulokienė Jadvyga, $320; 
Narnikas Vj tautas ir Alė, $100; Naujokas Justinas atm. įn.: Uksas Jurgis 
ir Marcelė, 1400; Nelsas Romas ir Angelė, $650; Oksas Leonas ir Izabelė, 
$1,400; Pakalnis Jonas ir Ona, $300; Paliulis Jonas, $400; Palys Petras ir 
Marta, $40Cr Paovys Jonas ir Veronika, $1,200; Puodžiūnas L: įdvikas 
(miręs) ir Orą, $100; Ragas Andrius Antanas; įm. Kamantas Vytautas, $100; 
Rauba Jonas ir Liuda, $1,310; Raulinaitis P., $300; Raila Bronys ir Daneta, 
$800; Reivydas Liudas, $400; Riškus Kazys ir dr. Stasė, $1,500; Samaitis 
Jonas ir Aleksandra, $300; Šliažas Algis atm. įn.: Biskis Edvardas ir Jad
vyga, $560; Šmulkštys A. ir V., $100; Staniškis Džiugas ir Dalia, į '.00; Su- 
mantaitė Marytė atm. įn.: Surnantas Martynas ir Ona, $200; Tomkus Juozas 
ir Valentina, $100; Treška Jonas ir Ona, $400; Tumaitė Laima, $200; Uksas 
Jurgis ir Marcelė, $2,000; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,400; Valeška Ed- 
ward ir Mare ella, $100; Veilokaitytė Rita atm. įn.: Keblinskeinė-Užupytė 
Kunegunda, $100; Velža Vladas ir Eleonora, $1,001; Vitkus-Kazimieraitis 
Juozas atm. įn.: Vitkus Valerijonas, $810; Vytauto Didžiojo Šaulių F aktinė, 
$742; Wagner-Motiejūnas Rūta: Motiejūnas Jonas ir Ona, $100; :• rgulis 
dr. Justina, $1,300.

1 x $1M Patamsienė Sofija atm. įn.: įm. Varnas Jonas ir šeima $50, 
Dragūn .•» D. ' G. $25, Varnas Julija $25 ir 1 kt. asm., $110.

1 x #150 Kairaitis Antanas, $250.
1 x f 8t Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertienė Monika, $1,300.
1 x $200 Abelkis Povilas ir Sigutė, $600; Dubauskas Vmcr" ir Petrė, 

$400; Dumbrys dr. Aleksandras atm. įn.: Dumbrienė Alt i\a, $500; 
Januškevičius Juozas ir Anelė, $2,000; Kamantas Vytautas ir Gražina, 
$500; Kindtrys Alfonsas atm.: Kindurienė Ona, $3,825; Povilaitis Petras 
ir Anelė, $3,500; Rinkuvienė Ona: įm. draugai jos gimtadienio proga, $700; 
Unguraitis Vincas atm. įn.: Unguraitienė Liuda, $200; Vaičiulis Vytautas 
ir Bronislava, $400; Varanka Tadas ir Elena, $400.

1 x $300 Grybauskas dr. Vytenis, $900.
1 x $489.67 Cbeleden Charles S., $1, 351.68.
8 x $500 Balčiūnas dr. Algimantas Bronius: įm. Balčiūnai Ona, Bronius 

ir Rytis su šeima 50 gimtadienio proga, $725; Belvertaitė Ona, $500; Ber
natonis tėvas Alfonsas OFM Cap., $2,059.45; Glūda Kostas 'tm. įn.: 
Glūdienė Marija, $1,000; Kučingis prel. Jonas, $2,000; Lapšys Ignas ir 
Genovaitė, $1,550; Pociulis JOnas, $1,000; Pečiulis Stasys, $1,600.

1 x $900 Bražinskas Algirdas ir Collins Regina S., $900.
2 x $1,000 Aidukienė Janė atm. un.: Aidukas Antanas, $l,(XXh X atm. 

įn., $1,000. '
1 x $1,400 Mackevich John F. atm. įn.: Mackevich Maria K $1,000, 

Beder Roetislav ir Regina $50. Jansonas dr. Eduardas ir Irena $25 LB Cape 
Cod Apylinkė $25, Pautienis D. ir M. $25, Pimonow Valerie $2L u 19 kt. 
asm., $1,400.

1 x $2,OTO Kudirka Albin.
1 x $21,000 X.
H viso $43,627.67

1987 gruodžio mėn.
2 x $5 Strijauskas Jonas atm. įn., $105; Vaitkevičius Sta'ys, $135.
7 x $10 Grinius Bronius atm. įn., $10; Jocys Petronėlė atm.. įn., $10; 

Kriaučiūnas Aldas, $110; Rimkūnas Julius, $10; Vasiliauskas Edvardas 
atm. įn., $60; Vilkas Juozas, $10; Wolf Valeria R., $175.

3 x $20 Navickas Bernardas atm. įn., $20; Šuopienė Uršulė atm. įn., 
$220; Zakaras kun. Vytautas, $20.

13 x .<25 Daukantas Bladas ir Zuzana, $375; Dirda dr. Liuda ir Petras, 
$1,025; Dulkia Anelė, $225; Gobia Zenonas atm. įn.: Bielskus Alg., $1,025; 
Graysoh Vida S., $475; Kasparas Feliksas, $25; Keblys Kęstutis ir Vita
lija, $400; Kiauųė'Kazys ir Emilija, $25; Šeštakauskienė Janina atm. įn.: 
Lukas Jonas ir frrdrė, $175; Šimonis Jonas ir Marija, $445; Tamašauskas 
Juozas ir Petronėlė, $755; Urbonas Vincas ir Ona, $535; Wolosenko Danutė, 
$25.

1 x $35 Berenschot Daniel ir Aldona, $135.
1 x $40 Dirsė Antanas atm. įn.: įm. 2 asm., $40.
1 x $45 Patalauskas Alfonsas atm. įn.: Udrys Narimantai $25 ir 2 kt. 

asm., $45
7 x $30 Banys Paulina, $150; Burkus kun. John, $650; Druskis 

Kazimiera ir Elena. $50; Griškus Kazys (miręs) ir Aldona, $35'"'; Lietuvių 

Padėkos Paminklo Fondas: Garmienė Veronika, $5,025; Kvedaras Antanas 
ir Elena, W>0; Sidrys Raimundas, $150.

1 x . 45 Urbonienė Ona atm. įn.: įm. 5 asm., $65.
1 x .♦ 0 Carmienė Sofija atm. įn.: Urbutis Algim. $50 ir 1 kt. asm., $180.
1 x '#d0 ) Itrušaitienė Barbora atm. įn.: Treška Jonas $40 ir 2 kt asm., 

$180.
57 x $100 Adienė Julįja, $400; Anonis Vytautas ir Danutė, $2,200; 

Aukzemas Viktoras ir Konstancija, $200; Balanda Kęstutis atm m.: Balan
da Gediminas, $100; Balys Karolis atm. įn.: Balienė Stefa, $1,z<i0; Barzda 
Stasys atn\ įn.: Pleškienė Veronika, $110; Bobinienė Konstancįja atm. įn.: 
Bobinas F'-liksas ir Janina, $600; Bružienė Elena atm.įn.: Bobinas Feliksas 
ir Janina, $600; X, $800; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, $1,600; 
Dagys kun. Petras atm. įn.: Bortkevičius Ariane, $1,000, Dailidė Bronius 
atm. įn.: Dailidė Vytautas, $1,450; Jakštas Kazys, $300, Jančausbas Povilas 
ir Stasė, $625; Jankūnas Mykolas, Ieva ir vaikai: Jankūnas Kazimieras, 
$100; Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,150; Jasiūnas Jonas atm. įn.: 
Jasiūnienė Marija, $300; Juška Alfredas ir Rūta, $200; Juzėnas dr. inž. 
Stasys, $400; Kairienė Liucįja atm. įn.: Kairytė Irena, $1,400; Karaška 
Maksi minas, $700; Karoblis Vytautas MD ir Antanina, $7,ą0C- Kartonas 
Vladas ir Konstancija, $400; Kasa Lithuanian Federal Credit Union, St. 
Petersburge, $250; Kontautas Jonas ir Elena, $350; Kusinskis Aleksas: įm. 
žmona Irena Kalėdų dovana, $100; LB Cicero Apylinkės Valdyba, $1,500; 
Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $425; L/'oatauskas 
Vladas ir Vincė, $100; Maciūnas Vincas ir Genovaitė, $100; Mackiala Balys 
atm. 1 m. mirties sukakties proga: Mackialienė Dalila, $920; Markus Kazys 
ir Bronė, $900; McGrath Eglutė: įm. Motiejūnas Jonas ir Oia, $100. 
Navickienė Ona atm. įn.: Navickas Petras, $100; Pakalnis Vytautas Alfon
sas MD, $400; Paštukas Jonas atm. įn.: Slavinskas Eugenijus ir Irena $25 
ir 7 kt. asm., $300; Petrulis Anthony ir Veronica, $200; Pragintas Vacius 
ir šeima. $2,700; Prunskytė Anelė atm. įn.: Prunskis Jonas ir Vanda, $300; 
Račinsk s Jonas atm. įn.: Račinskienė-Kusinskienė Irena. $;o0; Ratkus 
Justinas fr'Bėhlįfna'afm.'mj-Jasėnas-Kazimieras, $100; Rauba Jonas ir 
Liuda, $1 ' 10; Raziunienė Emelįja atm.: Miškinienė Aldona, $400; X, $500; 
Rociūr is acys ir Ona, $300; Sarup Ramunė: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona, 
$100:' kio. ; Edvardas ir Zuzana, $200; Šliterienė Kazimiera atm.: Šliteris 
Pranas, $S-jJ; Stasiūnas Romualdas (miręs) ir Cecilija, $410; Tverijonas 
Stepei us -xtm. įn.: Tverijonienė-Tiškevičienė Marcelė, $500; Upchurch 
Birutė: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona, $100; Urbšaitis Kazys ir Stasė, $500; 
Vaineikis Juozas, $3,000; Vaišnys Juozas ir Elona, $650; Va ?;us Andrius 
ir Marija, $1,500; Valaitis Jonas ir Irena, $100; Vanagūnienė Stasė atm.įn.: 
Vanagūnas Stasys Jr., $400.

1 x $110 Lelienė Staškevičiūtė Laimutė atm. in.: Liaubienė 
Staškevičiūtė Danutė, $110.

3 x $150 Ažukas Albert Albinas J., $500; Daumanto Juozo Šaulių 
Kuopa, $650; Šapalas Pranas ir Hortenzija, $810.

1 x $1» J Pocius Antanas ir Birutė, $500.
15 x $200 Bortkevičius Vaitiekus atm. įn.: Bortkevičius Jonas, $700;

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškusapdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių. <i>

Norį jsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrą, P. 0. Box 32, Wilke*kBarre,' 

PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės J Susivienijimą 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Ciare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 84.7 -.2686.

Putnamo seselių 
1988 stovyklų 

kalendorius 
VERMONT’e

Lietuviškai kalbantiems — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d.

Piknikas Putname — liepos 24 d.

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d.

Anglų kalba — lietuvių kilmės vaikams 
nuo 7-16 metų — liepos 31-rugp. 13 d.

Studentams — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studijas — rugp. 25-28 d.

Informacijai kreiptis: NERINGA, Rt 21, Putnam, 
Ct 06260.

APLANKYKIME GRAŽIUOSIUS 
AMERIKOS VAKARUS

Grand Canyon — Zion National Park — Mount Rushmore ir 
daug kitų Las Vegas, Arizona, Utah, VVyoming, So. Dakota, 
Denver.

Rugpjūčio 16-28 d.d.

Kaina iš New Yorko $1,449. Jslskaito kelionė lėktuvu, autobusai, viešbučiai, 
maistas kiekviena dienę, palydovai, bagažų nešiojimas, mokesčiai Ir kt.

Iš kitų miestų kaina bus kiek skirtinga. Jmokėjus $100 agentūrai VYTIS iki 
balandžio 17 d. kaina garantuota.

wO“
Kelionė iš New Yorko j TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ Hamiltone, Kanadoj liepos 

1 - 4 d.d.
Kaina — $267. jsiskaito kelionė autobusu, Sheraton viešbutis 3 naktis, 

šokių šventės bilietas, ekskursija J Niagara krioklius, susipažinimo vakaras ir 
vakarienė.

Registruotis su $50 jmokėjimu pas Marytę Šalinsklenę 84 - 02 Jamaica 
Ave<, Woodhaven, N.Y. tel. (718) 296 - 2244 arba agentūroje

VYTIS Travel
2129 KNAPP ST. BROOKLYN N.Y. 11229 

TEL. 718 - 769-3300

Gudonių Antanas ir Petronėlė, $3,300; Ignatonis Jeronimas atm. įn.: Ig- 
natonis dr. Lilia, $2,765; Jauniškis Mečys ir Rūta MD, $1,200; Kisielius 
dr. Tomas ir Rita, $1,500; Klova Vincas, $2,800; Krasauskas M.Čys ir Elena, 
$1,000, LB Clevelando Apyl., $1,250; Liaukus Justinas ir Elena, $1,800; 
Mikšys Povilas, $1,000; Mironas kun. Vladas atm. įn.: Mironaitė Ona MD, 
$1,700; Stanelia Pranas ir Stasė, $1,000; Stasūnas Vincas ir Aldona, $200; 
Užgirier.ė dr. Ina, $500; Vaitkus Vytas ir Aldona, $200.

1 x $250 Užupis Juozas ir Sigutė, $500.
2 x $300 Kliorė Bronius atm.: Baltuška Roman ir Rai»t-onda $100, 

Kliorė Arvydas ir Birutė $100, Kliorė Antonija $100, $2,525; J .jž mas Alber
tas ir Kk instancija, $800.

1 x >400 Gilvydis Alpas atm. įn. Gilvydis Jaunutis B. $0>00 ir 6 kt. 
asm., $130.

7 x $500 Gauronskas Petras ir Marija, $1,000; Klygis dr. Linas, $1,000, 
Ostis Algirdas ir Regina, $500; Pajaujis dr. Juozas ir Emilija atm. įn.: Anonis 
Vytautac ir Danutė, $1,750; Pavalkis kun. dr. Viktoras, $1,20v; Zaborskis, 
G. J.. $500; Žostautas Vaclovas, $800.

1 x $#^0 Blažys Juozas, $700.
1 y; $ 00 Arštikys Juozas atm.: Arštikienė Marija $430, Bartkūs 

Broni. s $t Ruginis Ignas $30, Bankus Bronius ir Aldona $25, Ročkus 
Benedikta' Gabrielė $25 ir 16 kt#asm., $900.

9 ■ < 1,000 Ambrazaitis, Ramunė, $1,000, Juška Peter, $2,000; 
Kubertavičius Petras ir Janina ir Maurukas Kazimieras ir Ona atm. įn.: 
Maurukas dr. Jonas ir Dalia, $2,000; Lietuvos Agronomams Libiro Trem
tiniams Pagerbti Stipendįjų Fondas, Brenciaus Kazimiero at, $10,675.37; 
Naujokaitis Gediminas, $6,600; Nemickas Rimgaudas MD ir Joan, $2,200; 
X, $1,009; Povilavičius Ignas ir Bronė atm. įn.: X, $1,000; Simanavičius 
Leonardas atm. įn.: Simanas Vacys, $1,500.

1 x $14213.73 Vaičaitis inž. Jonas P. testamentinis palikimas, 
$1,963.73.

2 x $5,000 atm. įn.: Kazakaitis Vincas, $5,000; Landsbergienė Emili
ja atm. ;n.: Landsbergis Jeronimas, $5,000. Beisys Jonas inž. Jonas P. 
testamentinis palikimas, $1,963.73.

2 x $^.000 Beisys Jonas atm. įn.: Kazakaitis Vincas, $5,000; 
Landsbergienė Emilija atm. įn.: Landsbergis Jeronimas, $5.i>00.

Iš viso $38,943.73

Lietu rių Fondo pagrindinis kapitalas 1987.XII.31 pasiekė 3.902,558 dol. 
Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 2,047,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
983,467 dol.

Suda>-ykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui.
Testame.-ite įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFT’' TAX EX- 
EMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvyb s išlaikymas.

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės. Šįmet mūsų'kefionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną ‘ 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą.

1988 metų 15 dienų kelionės Į Lietuvą:
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d.

1988 metų 10 dienų kelionės į Lietuvą:
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Uopos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. 5. Rugpjūčio 29 d. 8. Rugsėjo 27 d. 7. Spalio 4 d.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojama patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones.

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312*238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAČ, 9727 S. 
We«tem Avė., Chicago, III. 60643.

NAUJI LEIDINIAI
A. Balašaitienės, Skeveldros, 

romanas, 10 dol.
J. Gliaudos, Ganytojas ir vil

kai, 11 dol.
J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 

romanas, 4 dol.

K. Pažėraitės, Svetimi vėjai, 5 
dol.

S. Ylos, Jurgis Matulaitis, 5 
dol.

A. Maceinos, Orą et labora, 
10 dol.

A. Rubšio, Islamas — religija,
kultūra, valstybė, 5 dol.

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydi, 10 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, muzikos plokštelės bei 
įvairūs suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Mados
Tikrai gražią suknelę jūs 

dabar dėvit, — pareiškė poniai 
Purienei jos draugė.

— Gavau ją iš savo vyro mi
nėdama 30-tą gimtadienį, — pa
sididžiuodama pastebėjo Pu- 
rienė.

— Tikrai nuostabu! Ir per tiek 
laiko ji neišėjo iš mados?

Kaip atpažinti?
Vyras įeina į vonios kambarį 

i? tanda žmoną maudančią tris 
purvinus vaikus.

— Žmonele, mes juk turime 
tik du vaikus.

— Taip, bet aš pirma turiu 
surasti, kuris ne mūsų!



NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

Gruodžio J LAISVĘ

ciologiją. Dėl ribotos-vietos, štai 
tik pora citatų: “Tai, ką Marksas 
ar Engelsas ištarė apie visuo
menę ar šeimų prieš šimtmetį, 
tebelaikoma nepakeičiama tiesa 
dabarty ir ateity, ir tai vadinama 
objektyvumu” (31 p.); “Tai ką so
vietiniai mokslininkai vadina so
ciologija Sovietijoj, geriausiu at
veju yra ideologija, blogiausiu— 
propaganda, kurioje ypatingai 
prasikiša didysis melas” (32 p.)

Vedamosiomis mintimis 
prabyla ne red. Juozas Baužys, 
o LFB tarybos narys (dr.) Kazys 
Ambrazaitis. Iškėlė klausimą 
“Ar einame politinės konsolida
cijos kryptimi?” (vedamojo an
traštė), trumpai paminėjęs Whi- 
te Plains konferenciją prieš 13 
metų, toliau aiškina, kaip 1987 
spalio 25 - 27 konferencijai Wa- 
shingtone ruoštasi, kaip ji vyko 
ir kas joje pasiekta. Autorius pat
virtina, kad konferencijoj konso
lidacijos nebuvo, nes, Vlikui ir 
Altui atstovų nesiuntus, nebuvo 
su kuo konsoliduotis. Vis dėlto, 
jis pesimizme nepaskęsta ir pa
keikia vieną kitą gerą patarimą 
(pvz., kad centrinių veiksnių va
dai neliktų dešimtmečius savo 
kėdėse, o būtų kas kelinti metai 
renkami; kad didesnės organiza
cijos pradėtų samdytis kvalifi
kuotus darbininkus).

Šiame Į LAISVĘ numery man 
labiausiai patiko keturi nevieno
do dydžio ir labai skirtingų temų 
rašiniai. Pirmasis (spausdinimo 
eile) yra Povilo Vaičekausko pa
sakojimas apie įvykius Sibiro tai
gose 1955 - 56 metais, tuoj po 
visos grandinės kalinių sukilimų. 
Kaip nelaimingieji tremtiniai- 
kaliniai nebeklausė viršininkų, 
kaip šventė Kalėdas, ypač 
Kūčias, raminosi lietuvių poetų 
(atmintinai išmoktais) kūriniais, 
tikėjo į maldą bei Dievo gaile
stingumą. Visa tai pats autorius 
yra išgyvenęs, tad, nors nebe vi
ską atsimena, skaitytojui patei
kia autentiškų įdomybių.

- . -.--. .OY IDIU^ISmO m . / j -

Au trasiu—.(prof.dr^^fci^A ko, Vytauto Volerto, V. Ake- 
MuSteikitr referatas, gal paskai- j^ičio.^Nepamirštas Antanas Ma- 
ta, apie Sovietų sociologijos 
mokslą. Paaiškinęs, kas yra ket
virtasis matmuo ir kaip jis Sovie
tijoj naudojamas, autorius na
grinėja S. Popovo vaikaliuką 
apie sociologiją (t. y. “buržua
zinės” sociologijos kritiką), šmai
kščiai pakalba apie sovietinę so-

Chicagos jaunimo minėjimo dalyviai Vasario 16 dieną miesto 
rotušės aikštėje. Tai vienintelis minėjimas, išgarsinęs Lietu
vos bylą amerikiečių televizijoje ir spaudoje. Vasario 16-tos 
minėjimų šiais metais Chicagoje buvo apie 10, nes kiekviena 
parapija minėjo atskirai.

LOS ANGELES
Lituanistinė mokykla pa

minėjo
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktj
Lietuvių chartoje sakoma, kad 

mokykla yra tautinės dvasios 
židinys. Kitaip ji nepateisintų 
savo paskirties. Todėl Los Ange
les Sv. Kazimiero lituanistinė 
šeštad. mokykla kreipia didelį 
dėmesį į visus reikšmingus tau
tos įvykius, juos atžymėdama ir 
įtraukdama į programą savo mo
kinius, kad jie patys jaustųsi lie
tuvių tautos dalimi.

Lituanistinė mokykla Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
70 metų sukaktį paminėjo vasa
rio 13. Tos dienos rytą mokyklos 
kieme susirinko mokytojai, mo
kiniai ir jų tėveliai. Pakelta Lie
tuvos trispalvė. Sugiedotas Lie
tuvos himnas. Tolimesnė pro-

Chicagos jaunimas, paskelbęs bado streiką miesto rotušės 
aikštėje Vasario 16-tos minėjime.

Trečiasis — patrumpinta ir iš 
anglų kalbos versta dr. Vytauto 
Vardžio studija apie Lenkijos So
lidarumo įvykius, - pradedant 
1980-siais ir kokią įtaką jie darė 
Pabaltijo kraštams. J 16 puslapių 
sudėta daug geros, įdomios 
medžiagos. Truputį ironiška,
kad angliškai rašęs ameri- v
kiečiams, “Komunizmo proble-’ VASARIO 16-OJI TURGAUS AIKŠTĖJE 
mų” leidiniui, lietuvišką vertimą 
profesorius ne pats atliko, o pa
tikėjo jaunam vertėjui. Bet, an
tra vertus, negali atsidžiaugti 
Gyčio Liulevičiaus vertimu ir 
skaitai, tartum skaitytum auto
riaus originalą.

Ir ketvirtasis rašinys, vos trijų 
puslapių A. Lembergo paruoštas 
estų disidento T. Madissono, ne
seniai atsidūrusio Švedijoj, pasa
kojimas, kaip gausiai dalyvavo 
1987 m. rugpjūčio 23-sios de
monstracijoj (apie 7,000!), ko
kius plakatus nešiojo, kokia buvo 
enkavedistų reakcija ir 1.1. Šis 
rašinys pilnas pavaradžių, jis 
kvepia autentiškumu, iš jo spin
duliuoja humoras, ironija, opti
mizmas.

Yra šiame numery ir keletas 
dėmesio vertų kįty rašinėlių, 
vienu ar kitu klausimu rimtų pa
sisakymų, pvz. (dr.) Juozo Kazic-

ceina, jo mirties metinių proga: 
spausdinami du niekur neskelbti 
jo eilėraščiai, reportažas apie 
jam skirtą akademiją Chicagoj, 
mintys apie jo politikos sampra
tą.

Akivaizdžių gramatikos klaidų

CALIF
grama buvo tęsiama mokyklos 
salėje. Vienam iš mokinių (P. 
Kašelioniui) ir visiems sugiedo
jus “Lietuva brangi”, mokyt. G. 
Radvenytė iškvietė konkurso ke
liu atrinktus mokinius, kurie 
deklamavo momentui pritaiky
tus patriotiškus eilėraščius.

IV skyriaus II vietą laimėjęs 
Aidis Kuolas, I vietą — Adria 
Karaliūtė; III skyriaus II vietą 
laimėjusi Vilija Gulbinaitė, I vie
tą — Augis Kuolas; II skyriaus 
III vietą — Aidas Mattis, II vietą 
— Erika Dūdaitė, I vietą — 
Arūnas Dūda.

Vyresniųjų mokinių grupės 
laimėtojus iškvietė mokytoja G. 
Pukienė: deklamavo — III vietą 
laimėjusi Audra Dūdaitė, II vie
tą — Andrius Pupius, I vietą — 
Gintaras Dūda.

Pagaliau išėjo į priekį patys

Vasario 16-oji 
Turgaus aikštėje

Keletas jaunuolių deginėja 
žvakutes, pasislėpusias tautinių 
spalvų stikluose. Žvakučių liep
snos išryškina Gedimino stulpus 
grindinyje prieš Picasso plieninę 
skulptūrą. Iškeliami plakatai an
glų kalboje, reikalauju laisvės 
Lietuvai bei priminą pasauliui 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 70 metų sukaktį. Šis ne
paprastas minėjimas ruošiamas 
lietuviško jaunimo Chicagos 
miesto rotušės aikštėje (čia kar
tais vasarą vyksta ūkininkų tur
gus) Vasario 16-osios dienos išva
karėse.

Chicagos centras tuo laiku iš
tuštėjęs, tik retkarčiais praūžia 
autobusas, sucypia vieno, kito 
automobilio stabdžiai. Kai kur 
matosi skubančių, žiauraus vėjo

genamų, praeivių siluetai. Prieš 
astuonias šį vakarą aikštėje ren
kasi daugiau lietuvių: vyresnių 
ir jaunesnių — viena jauna šeima 
su 6 mėnesių vaikučiu, susuptu 
į storą antklodę, — tai pats jau
niausias dalyvis.

Amerikiečių spaudos atstovas 
guviai darbuojasis su foto apara
tu. Susigūžę nuo vėjo, veda po
kalbį prof. Vytautas Skuodis .ir 
Lietuvos generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza. Iš viso,, tau
tiečių gal koks nepilnas pusšim
tis, o tarp jų keletas smalsuolių 
amerikiečių. Nejučiomis kyla 
klausimas: o kur kiti Chicagos ir 
jos priemiesčiuose patogiai 
įsikūrę, nuo sovietinio siaubo 
pabėgę, tautiečiai?

Apie 8 vai. vakaro jaunimas iš
sirikiuoja Picasso skulptūros pa
kopoje, atskirti, lyg geležine 
uždąrfga, nuo kitų dalyvių spy
gliuota viela.

neradau nė ieškodamas su žibu
riu, o ir korektūros klaidelių tik 
keletas.

J LAISVĘ redaguoja Juozas 
Baužys. Administratorius J. Pra- 
kapas. Jo adresas: 14 Thelma 
Drive. Bakersfield, C A 93305. 
Metinė trijų numerių prenume
rata 10 dol.

jauniausieji darželio mokinukai, 
mūsų bendruomenės ateities 
viltis, vedami savo mokytojų D. 
Trotmanaitės ir D. Černienės, 
krūtines pasipuošę Vyties ženk
lais. Po jų trumpo pasirodymo, 
D. Varnienei vadovaujant, mu
zikui A. Jurgučiui akomponuo- 
jant, mokiniai sudainąvo “Ten 
kur žaidžia Nemunėlis”.

Staiga užviešpatauja tyla. Pra
sideda minėjimas. Kalba vienas 
studentas angliškai, o kitas lietu
viškai. Jie paaiškina, kad jauni
mas nutarė suruošti šį minėjimą, 
norėdamas atkreipti pasaulio 
dėmesį į sovietų padarytą ir da
romą skriaudą lietuvių tautai ir 
į lietuvių vedamą kovą už laisvę. 
Jis pabrėžia, kad šiuo metu Vasa
rio 16-oji yra minima Lietuvoje, 
o viso laisvo pasaulio jaunimas 
jungiasi su broliais ir sesėmis 
Lietuvoje, reikalaudami laisvės 
Lietuvai.

Šiuo žygiu jaunimas, susi
rinkęs pasaulio miestų aikštėse,

kaip Chicagoje, Toronte, 
Paryžiuje, Bonnoje, Londone, 
Australijoje ir Pietų Amerikos 
miestuose, reikalauja laisvės Ba
liui Gajauskui, Viktorui Petkui, 
Nijolei Sadūnaitei, Petrui 
Gražuliui, kun. Alf. Svarinskui, 
kun. Sigitui Tamkevičiui ir vi
siems lietuviams, kenčiantiems 
kalėjimuose bei Sibire.

“Todėl šios dienos išva
karėse”, tęsia jaunuolis, “Mes 
jungiamės dvasioje į kenčiančios 
tautos kovą bei kančias, skelbda
mi 24 valandų bado streiką ir 
budėdami bei melsdamiesi šioje 
aikštėje iki Vasario 16-os dienos 
8 vai. vakaro”.

Toliau kviečiamas kun. K. Ku
zminskas, LKB Kronikos 
leidėjas, sukalbėti maldą. Po 
maldos jaunimas paprašo prof. 
Vyt. Skuoidį tarti žodį. Profeso
rius pabrėžia šio minėjimo ypa
tingą reikšmę Lietuvos laisvės 
reikalu.

“Nesvarbu, kad čia susirinko 
tik saujelė žmonių, bet svarbu, 
kad mes pasieksime amerikiečių 
spaudą, ir okupantas turės išgir
sti mūsų šauksmą” pareiškia Vyt. 
Skuodis. Jo žodžiai buvo verčia
mi į anglų kalbą.

Po profesoriaus jautrios kal
bos, jaunimas prabilo mūsų poe
tų žodžiais; “O skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, kad 
laisvės nevertas, kas negina jos”. 
Jaunimo lūpomis į visus dalyvius

kalbėjo Maironis, Kudirka ir kiti 
poetai.

Piršosi mintis, kad, turint toki 
puikų jaunimą, Lietuvos laisvės 
kovą yra ir pasiliks prasminga. 
Jaunimo auka, kuri prasidėjo sa
vanorių kova 1919 metais ir 
tęsėsi 1941 sukilime bei poka
rinėje partizanų kovoje yra ir da
bar tęsiama, ir bus tęsiama iki 
Lietuva vėl bus laisva. Sugiedo
jus “Marija, Marija” ir Lietuvos 
himną, vyresnieji pradėjo skir
stytis, o jaunimas su profesoriu
mi liko aikštėje, pasiryžę ištesėti 
24 valandų bado streiką.

Važiuojant namo greitkeliu, 
tolo Chicagos dangoraižių silue
tai, stiebdamiesi į dangų. Liko 
aikštėje spygliuotos vielos pa
veikslais “išpuošti” jaunuolių 
veidai, o su jais ir Sibiro kančias, 
bet ne kovą už laisvę, baigęs pro
fesorius Skuodis.

Visą kelią link namų ausyse 
aidėjo vieno jauno . doktoranto 
žodžiai: “Pasilikite čia aikštėje 
kartu su mumis, nors ir šalta, bet 
kun. Sigitui, kun. Alfonsui bei 
kitiems kaliniams Sibire dar ša
lčiau”. Taip, ir dar šalčiau buvo 
tiems, kurių lavonai gulėjo 
išmėtyti Lietuvos miestelių tur
gaus aikštėse bei Sibiro taigose.

A. J. S.

— “Laiškai Lietuviams” žur
nalo metinė šventė ir pokylis 
įvyks balandžio 17 Chicagos Jau
nimo Centre.

Tada mokyt. V. Gedgaudienė 
paaiškino, kad šis minėjimas yra 
skirtas Lietuvos nepriklauso
mybės 70 metų sukakčiai pa
minėti. Pabaigoje buvo parody
tas okupuotoje Lietuvoje paga
mintas filmas apie Dariaus ir 
Girėno herojišką, tragiškai pasi
baigusį skrydį per Atlantą į Kau
ną, Lietuvos laikinąją sostinę.

Visa minėjimo programa vyko 
labai sklandžiai. Jautėsi, kad ją 
apipavidalinant talkino aktorius- 
režisierius A. Žemaitaitis.

Ig. M.

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI 
LIETUVĄ 1988 METAIS 

MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

U-881
15 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje
Išvykstame gegužės mėn. 24 d. Grįžtame birželio mėn. 11 d. 1988

10 dienų Lietuvoje ♦ 2 dienos Maskvoje 
U-882 U-553
birželio 14 liepos 12
birželio 28 liepos 26

Išvykstame 
Grįžtame

U-M4 
ruflpj. 16 
ruflPj-30

U-M6
ruęsčj 06
-jęsėj. 20

Rezervacijos priimamos dabar įmokant S200 asmeniui. Vietų skaičius ribotas. Prašome rezervuoti S anksto.

DAUGIAU GIRŲ ŽINIŲ...
Jei norite pasikviesti gimines ii Lietuvos aplankyti JAV, mes galime padėti su formalumu ***ėmis

Informacijai skambinkite arba rašykite;
BALT1C-AMERICAN HOUDAY8, INC. 

A DIV18ION OF ROBERT J. ELLYN TRAVEL, INC. 
501 F1FTM AVENUE, EUITE 1506 

NEW YORK, NY 10017 
TELEPHONE: (212) 072-0200

**TOLL FREE" numeris (Įel ne New Yorfc vutettįoH (OOP) 035-6MO

TRUMPAI
Metinės gavėnios rekolecijos 

šiemet vyks kovo 24 - 27. Joms 
vadovaus prel. dr. Lada Tulaba 
iš Romos, daugelį metų buvęs 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius.

Specialios lietuviškos mišios 
jaunimui ir šeimoms su vai
kučiais planuojamos aukoti šį pa
vasarį. Pramatytos tokios datos: 
kovo 20, sekmadienį, bus šeimų 
mišios; balandžio 10, sekma
dienį, bus jaunimo mišios; 
gegužės pradžioje bus pirmosios 
komunijos diena; gegužės 15 bus 
šeimų mišios; birželio 5, sekma
dienį, bus jaunimo mišios.

Califomijos Lietuvių Radijo 
klubo metinis narių susirinkimas 
vyks kovo 13, sekmadienį, 12:30 
vai. popiet apatinėje parapijos 
salėje.

Los Angeles vyrų kvartetas 
rengia koncertą kovo 19, šešta
dienį, 7 vai. vak. Koncertas bus 
kartojamas kovo 20, sekmadienį, 
12:30 vai. popiet. Abu konacer- 
tai vyks Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. Programą atliks 
vyrų kvartetas su įjungtu jauni
mo kvartetu ir violončeliste Da
nutė Griškevičiūtė. Akompo- 
nuos muz. Raimonda Apeikytė. 
Koncertų pelnas skiriamas pa
ruošti “Bangos” sportininkus, 
vykstančius į Pasaulio Lietuvių 
žaidynes Australijoje šių metų 
gale. L.Ž.K.

SAM MOSKOWITZ, M.D.
LIVIU SCHAPIRA, M.D., P.C

GASTROENTEROLOGIJA - ENDOSKOPIJA 
PILVO - ŽARNYNO PATIKRINIMAS

AUKŠTAI KVALIFIKUOTI GYDYTOJAI 
DIPLOMUOTI SPECIALISTAI

ŽARNŲ KRAUJAVIMAS 
PILVO - ŽARNŲ PATIKRINIMAS 

ŽARNŲ POLIPAI IR VĖŽYS 
PILVO SKAUSMAI IR ŽAIZDOS 

KOLITAS, DIVERT1KULFTAS (ŽARNŲ KIŠENĖLĖS) 
RIJIMO IR VIRŠKINIMO NUSISKUNDIMAI 

LAISVI IR UŽKIETĖJĘ VIDURIAI 
TULŽIES IR KEPENŲ LIGOS 

PRIIMA 
MEDICARE IR KITUS DRAUDIMUS

APMOKA 
KELIONES IŠLAIDAS, 

PRIMINUS , KAD SUŽINOTA IŠ 
SKELBIMO DARBININKE

107-21 OUEENS BLVD. 
SUITE 4 

FOREST HILLS, NY 11375 
(718) 520 - 0857

1335 LINDEN BLVD. 
BROOKLYN, NY 11212 

(718) 240 - 6218
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G.T. INTERNATIONAL, INC.
RŪTA PAUPERIENĖ, ĮSTAIGOS VEDĖJA

INTERNATIONAL
■ G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

j Palangę ir j Klaipėdę ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj Ir j Druskininkus.

RandoIph Jr. High School 
Randolph„ Mass.« 

8: 30 A.M.

VOLLEYBALL
Nr. 8801

Nr. 8802/F

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

Į 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, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija

j Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769

I Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2,

I nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

I 17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
I Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949
I Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049Į Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, VVaršuvoje 2, Ziuriche 1

16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
I 16 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
| Kelionė 555 — gegužės 10 - 25, $1,899
I Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 8, Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var-
I šuvoj 1, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
I 15 dienų — Lietuva, Šveicarija
I Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
j Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
I Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
I Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2

15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
I 15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
| Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
I Kelionė 712 — liepos 12 - 26 — $2,399
j Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399I Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2

DINNER/DANCE
Latyian Lutheran Church Hali 

Brookline, Mass.
8:00 P.M., $12.00

BALL
BOSi ONjj Į

For sore info. contact^ 
Nils MelngaiJis (617) 965-4797 •

, AIDAI

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00.
Lietuva 10 d.; Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas3 d., birželio 13-29.
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.Nr. 8807/M Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 

Nr. 8808/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31.
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d. 
liepos 10-25 d. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00.

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M
Nr. 8804/BAL

!

4

14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
dienų — Lietuva, Suomija

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 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, 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,
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWT0N, MA 02166 
(617) 965-8080

vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

2 SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į
PIETŲ AMERIKĄ

Bus aplankyta Buenos Aires, Iguassu kriokliai, Rio Deja- 
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 New Yorko, Chicagos, 
Los Angeles ir kitų miestų :t)ėl informacijų prašau kreiptis 
į American Trac'ėl Sefci^Bėtrean, '9727'S. WesiernrA:ve& 
Chicago, III. 60643. Tel. 312 238-9787.

INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS _ 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

.7

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už.jūsų nurodytą sumą.

Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1d.

y

f

LEIDINIAI ANGLŲ KALBA 
BOOKŠIN 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 plays) 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. Pichel, $8.00
\Vhen 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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

S

■. ■

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrėčkio ir St 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd-, Brooklyn, N.Y. 
11207. ■- ' -

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

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

‘•ręstas, valst'la, Zlp------------------------ ------------ --------- -----------

Joe Thomas, žinomas lietuvių 
.muzikantas, daugelį metų grojęš 
su savo orkestru lietuviškose ve- 
stuvėse, Naujų Metų sutikimuo
se bei įvairiuose pokyliuose, da-r 
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.

DEXTER PARK
PHARMACY ,Į£į 

Wm. Anastasi, 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 Taix 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box $1073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

z___

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 įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA •

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 65 milijonai dolerių . • <

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

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

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

",

KASOS jstalga Rlchmond Hill 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. , . M.

Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.



NEW YORKE
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Dr. Edmundas Drukteinis, 
Palm Harbor, Fla., siųsdamas 
savo uošvienei E. Gudaitienei 
metinę prenumeratą už Darbi
ninką, atsiuntė 40 dol. Dėkoja
me.

Gražina Daunys, Miami, 
Fla., prenumeratą atnaujino su 
40 dol. auka. Dėkojame.

prenumeratos pridėjo ir spaudai 
auką. Šiais metais gauta 40 dol. 
Dėkojame.

V. M. Malinauskas iš Stam- 
ford, Conn., siųsdamas Darbi
ninko prenumeratą, da? pridėjo 
20 dol. auką. Dėkojame.

Anelė Šimkus, Sunny Hills, 
Fla., prie metinės prenumeratos 
taip pat pridėj 20 dol. auką. 
Dėkojame.

Lietuvių Fondo vajus
Lietuvių Fondas Bostono ir 

apylinkės lietuviams turi tris at
stovus. Jie yra: Kazys Bačanskas

Norwood — 11,263, Teresė 
Stankūnaitė iš So. Bostono — 
10,995, Zuzana Šalnienė iš Cam- 
bridge —10,000, Stasė ir Kazys 
Grūzdai iš Quincy—10,000 dol.

. Lietuvių Fondo veiklos 25 
metų sukaktis minima kovo 13 
Laisvės Varpo pavasariniu kon
certu. Tame koncerte bus pa
skelbti dabar vykdomo vajaus re
zultatai.

dieną, 3 vai. p.p., Lietuvių Pi
liečių Dr-jos Il-ro aukšto salėje, 
tautodailės instituto skyrius ren
gia kultūrine popietę. Progra
moje bus dr. Rimvydo Šilbajorio 
paskaita, tautinių juostų paroda 
ir velykiniai margučiai. Progra
mos bus vaišės. Visi yra kviečia
mi atsilankyti. (S.S.)

Naujosios Anglijos Baltų 
Draugijos trečias koncertas

Rezoliucijas paruošė Lietuvos 
vyčių atstovas Ulevičius, gi Lie
tuvių Tautodailės Instituto Bo
stono skyrius surengė tauto
dailės parodą, kuri buvo išstatyta 
pasieniuose. Programai gra
kščiai vadovavo Birutė Vaičjur- 
gytė-Sližienė. Visai minėjimo 
ruošai vadovavo Gintaras Čepas, 
Alto Bostono skyriaus pirminin
kas.

Aloyzas Balsys, Montauk, 
N.Y., apmokėdamas prenume
ratą uošvienei Juozapavičienei ir 
sau, dar pridėjo Darbininko 
spaudai paremti 50 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Lily Pocius, Richmond Hill, 
N.Y., jau antri metai metinę 
prenumeratą atnaujina su 50 
dol. • auka. Nuoširdžiai dėkoja
me. .

Dr. Regina Siuniūtė-Ayre, 
profesoriaujanti Columbijos uni- 
vesrsitete, kur dėsto germanisti
ką, Vasario 16 minėjimo proga 
užsukusi į Darbininko admini
straciją, įsigijo lietuvių kalbos 
žodyno 14 tomų, apmokėjo 3 
Darbininko prenumeratas, taip 
pat apmokėjo Bridges ir Aidų 
prenumeratas ir dar paliko spau
dai paremti 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Barbora ir Raymond J. Dzek, 
iš Morgan Hill, Ca., atnaujino 
prenumeratą su 50 dol. auka. 
Dėkojame. .

Vytautas Česnavičius, Rich
mond Hill, N.Y., prie metinės

ELIZABETH, N J.
Marijos Metų proga kovo 12, 

šeštadienį, po 5:30 v.v. mišių pa
rapijos salėje bus speciali-pro
grama ir paskui vakarienė.

Lietuvos vyčiai šv. Kazimierą 
paminėjo kovo 6 mišiomis ir 
priešpiečiais su šampanu Bay- 
way restorane.

Marijos metų pilgriminė ke- 
lioną į Mėlynosios Armijos šven
tovę, kuri yra Washington, N.J., 
bus gegužės 22. Rengia altoriau^ 
draugija, autobusas išeina 9 v. r. 
11 v. pamaldos šventovėje. Iš 
ten išvykstama 1:30 popiet į Fle- 
mington. Grįžtama 5 v. v.

Elizabeth, N.J. Vasario 16 
minėjimą prisiminė vietos laik
raštis The Daily Journal vasario 
13 laidoje, aprašė dabartinę Lie
tuvos padėtį ir supažindino su 
minėjimo eiga.

Kun. Alfredas Žemeikis, kun. 
Petro Zemeikio brolis, dirbąs 
Sacred Heart parapijoje Newar- 
ko vyskupijoje, išrinktas “metų 
kunigu” ir kovo 9 bus pagerbtas 
pietumis Newarke.

iš Dorchesterio, dr. Eduardas 
Jansonas iš Cape Code ir Petras 
Viščinis iš Brocktono.

Jie sutarė paminėti Fondo 25 
metų sukaktį ir ta proga paskelb
ti vajų. Šios apylinkės lietuviai į 
Fondą yra įnešę 409,631 dol. 
Tuos pinigus įnešė 376 asmenys 
ir organizacijos. Čia neįskaitoma 
pomirtiniai palikimai.

Stambiausi aukotojai iš šios 
apylinkės yra F. M. Janoniai iš 
Brocktono — 25,000 dol., Anta
nas Šalna iš Cambridge — 
11,740, Jurgis Baranauskas iš

Laisvės Varpo koncertas
Laisvės Varpo rengiamas 58- 

tas koncertas bus kovo 13, sek
madienį, 3 v. popiet Liet. Pi
liečių Draugijos salėje. Progra
mą atliks solistė Birutė Vizgir
dienė ir solistas Ričardas Dauno
ras. Akomponuos dr. Saulius Ci
bas. Taip pat bus prisiminta ir 
Lietuvių Fondo 25 metų sukak
tis.

Kultūrinė popietė
Verbų sekmadienį, kovo 27

DR. KOSTUI JURGĖLAI

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui Algiui, dukrai 
Elenai, broliui Petrui su šeimomis bei kitiems artimie
siems.

Regina ir Alfonsas Pairučiai

A. A. 
JONUI MUSTEIKIUI

mirus, jo žmonai Adai, sūnui Algiui ir dukrai Gražinai 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

» ■ ’ .. eit

Julė ir Alfonsas Kepeniai

........................

Mielam draugui

ANTANUI PRAPUOLENIUI

mirus, su giminėmis ir artimaisiais liūdi

Sofija ir Algirdas Daukšai

MIKUI KLIMUI

mirus, jo dukrai Reginai Ir žentui Algiui Šlepečiams, 
anūkei Rūtai su vyru Ir kitiems giminėms bei artimie
siems reiškiame gilią užuojautą Ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai

Po Ilgos Ir labai sunkios Ilgos mūšy mylimas vy
ras, tėvas Ir senelis

JONAS MUSTEIKIS
mirė 1988 vasario 19. Palaidotas vasario 21.

■ Nuliūdime paliko žmoną Adolfiną, dukterj Gražiną 
su vyru Pranu Bllėnu, sūnų Algimantą su žmona Irena 
Ir 5 anūkus.

Ada Musteikienė
Rochester, N.Y.

DR. KOSTUI JURGĖLAI
mirus, reiškime gilią užuojautą dukrai Elenai, sūnui 
Algiui ir jų šeimoms bei kitiems artimiesiems.

Joseph ir Danutė Hartnon

Buvusiam Balto direktoriui

DR.KOSTUI JURGĖLAI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo dukrai Elenai, 
sūnui Algiui ir broliui Petrui su šeimomis.

Washingiono Balfo skyhrius

Tauriam Lietuvos gynėjui

DR. KOSTUI JURGĖLAI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolj, skautijos 
pirmūną ramovėną, kapitoną Petrą Jurgėlą, dukrą, 
sūnų ir gimineš.

įvyks balandžio 17 d. 3 v. popiet 
First and Second Church Bosto
ne. Koncertą atliks dr. Ramūnas 
Kireilis — klemetistas, jam 
akomponuos dr. Saulius Cibas. 
Kviečiami visi Bostono apy
linkės lietuviai atsilankyti į kon
certą.

Jaunimas Vasario 16-tos 
minėjime

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 21, 
rengė Amerikos Lietuvių Tary
bos vietos skyrius, talkino įvai
rios organizacijos.

Per Laisvės Varpo radiją 
kalbėjo politinis kalinys Vytautas 
Skuodis, neseniai atvykęs iš oku
puotos Lietuvos ir LB Krašto 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Volertas.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje mišias už Lietuvą au
kojo kun. Albertas Kontautas, 
taip pat pasakė ir pamokslą. Or
ganizacijos dalyvavo su vėliavo
mis.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje pagrindinę kalbą 
pasakė Amerikos armijos pulki
ninkas leitenantas Kęstutis Ged- 
mintas. Jis daugiausia nagrinėjo 
galimybes, kaip Lietuva gali at
gauti laisvę. Miesto administra
cijos vardu sveikino miesto tary
bos narys Kelly, ukrainiečių, lat
vių ir estų atstovai reiškė bendrą 
solidarumą su Lietuva. Meninę 
programą atliko solistas Bene- 
diktas Povilavičius, akomponavo 
kpmp. Jeronimas Kačinskas.

4 Taip pat programoje dalyvavo 
ir jaunimas.Tai buvo etnografi
nis ansamblis Sodauto, vadovau
jamas Gintos Kupčinskienės, 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio studentų grupė, litua
nistinės mokyklos ir skautų jau
niausieji atstovai. įspūdinga 
buvo Perkūno Krukonio padary
ta Lietuvos vaizdų pynė ir pa
lydėta “Lietuva brangi daina. 

| Jauniausieji programos dalyviai 
I įžengė į salę kartu ir paskui 
I trumpais sakiniais nusakė Lietu- 
I vos istoriją nuo 1918 metų iki 
I dabar.

Inžinierių aukos
Kaip visada Vasario 16-osios 

rinkliavoje inžinierių aukos su
darė didžiąją viso Bostono aukų 
dalį: $3015. Paskirstymas: Vlikui 
$1005, Liet. Bendruomenei 
$990, Altui $405, kitoms organi
zacijoms likę $615. Stambiausi 
aukotojai buvo inžinieriai: J. Ra
šys 550, J. Vasys 300, Brutenis 
ir Romas Veitai po 200, V. Žiau- 
gra 150. Viską tvarkė iždininkė 
Rita Štuopienė.

Antano Matjoškos 
mirties metinės

Vasario 27 suėjo metai, kaip 
mirė veiklus lietuvis Antanas 
Matjoška. Jis veikė įvairiose or
ganizacijose, jom vadovavo. Jam 
mirus, bendradarbiai ir jau
nystės draugai iš Vilniaus okupa
cijos karų jo įamžinimui į Lietu
vių Fondą įnešė 2,145 dol.

BROCKTON, MASS.
Sandaros 24-ji kuopa kasmet 

rengia Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą pietų 
forma. Šiemet toks minėjimas 
buvo vasario 21. Atsilankė apie 
120 asmenų,kurių tarpe buvo 
miesto burmistras Carl D. Pitaro 
su žmona, jo patarėjas John 
Buckley, miesto tarybos narys 
Gauss, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Petras Šakalys, 
kun. Albertas Abračinskas.

Trumpą programą sudarė Pe
tras Viščinis. Visa programa 
užtruko 25 minutes.

Kuopa turi 200 narių.

RENGINIAI

New Y orka ramovėnai

Savanoriui Kūrėjui, Klaipėdos Krašto vadavimo daly
viui

A. A.
DR. KOSTUI JURGĖLAI

mirus, jo broliui, lietuviškos skautijos jkūrėjul Petrui 
Jurgėlai, sūnui Algiui, dukrai Elena! su šeimomis reiš
kiame gilią užuojautą Ir kartu liūdime.

V. Butkys
G. Valaitienė
Irena ir Jonas Vilgaliai
Rasa ir Henrikas Miklai

Ignas Kazlauskas
Eufemija Cibienė 
Nijolė ir Almus Šalčiai 
Anelė ir Petras Povilaičiai

VLIKo vaidybos vicepirmininkui

A. A.
DR. KOSTUI JURGĖLAI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo seimai, giminėms 
bei artimiesiems.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Aukų surinkta iš viso 2,329. Iš 
jų gavo: Altas — 1,093 dol., Vil
kas — 630, LB — 606. Šalia to 
inžinieriai surinko savo tarpe 
2,865 dol. Lietuvių Fondas per 
Švietimo Tarybą paskyrė Bosto
no lituanistinei mokyklai 2,500 
dol. Juos įteikė LB Bostono apy
linkės pirmininkas Brutenis Vei- 
as.

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.

Kovo 27, Verbų sekmadienį, 
3 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
d-jos antro aukšto alėje 
Kultūrinė popietė. Rengia Bo
stono LTI skyrius.

Baland žio 17, sekmadienį, 3 
vai. popiet Lietruvių Piliečių d- 
jos antro aukšto salėje A. Gu
staičio knygos “Pakelėje į 
pažadėtąją žemę“ sutiktuvės. 
Glol>oja Bostono LTI skyrius.
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Kredito Unijos KASOS meti
nis narių susirinkimas įvyks 
kovo 20 Kultūros Židiny, Brook- 
lyne. Bus duodama metinė apy
skaitą, įvairių sričių pranešimai 
ir vykdomi rinkimai į direktorių 
tarybą. Dalyvaus KASOS direk
toriai iš kitų vietovių ir į svečius 
pakviestas Bostono Lietuvių 
Kredito Unijos “Taupos” prezi
dentas Roihualdas Veitas. Po su
sirinkimo bus susipažinimo 
vaišės, visi nariai ir taupytojai 
kviečiami dalyvauti.

Rekolekcijos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje bus kovo 24, 
25, 26, t.y. ketvirtadienį, penk
tadienį, šeštadienį, 7:30 v.v. Re- 
Ikolekcijos baigiamos Verbų sek
madienį, kovo 27, 11 vai. Reko
lekcijas praves Kun. Vytautas 
Bagdonavičius, MIC, iš Chica- 
gos-

NY Liet. . Jaunimo sąjunga 
kovo 19 priima naujuosius JAV 
LJS krašto valdybos Washingto- 
ne atstovus ir iš kitų miestų dar
bo suvažiavimui, kur nustatys 
veiklos gaires ir planuos atei
nantį LJS suvažiavimą, kuris bus
Chicagoje gegužės 28 - 30. Kraš- harmonijomis, Liszt lyg pramato 
tu valdybos atstovai dalyvaus NY 
Liet. Jaunimo sąjungos vaka
ronėje, kuri bus tos pačios die
nos vakarą Kultūros Židinyje.

Aidai iš Baltijos (Echoes 
Frorri the Baltic) — Poezijos va
karas su Pabaltijos moterimis 
įvyks dar du kartus: penktadienį 
kovo 11 Aušros Vartų parapijos 
salėje, 570 Broome St. 
N.Y.N.Y., 8:30 v.v. Auka8 dol.; 
pirmadienį kovo 14 La Mama/La 
Galleria, 6 E. Ist Street (tarp Bo- 
vvery ir 2nd Street) 8 v.v. Spek
taklis yra Arts Club Theatre Ine 
produkcija. Dėl informacijos: 
(212) 673-5636. Šis poezijos va
karas yra ypač įdomus: sujungiąs 
šviesas, vaidybą ir muzika su 
poezija.

Vakaronė apie Lietuvą 
ruošiama kovo 25, penktadienį, 
7:30 vai. vak. Kultūros Židinyje. 
GT International kelionių biuro 
atstovai aptars turizmą, giminių 
bei draugų iškvietimą, artimųjų 
aprūpinimą automobiliais bei ki
tomis dovanomis. Bus supažin
dinama su ką tik iš spaudos išėju
siu iliustruotu dvikalbiu (lietu
viškai ir angliškai) kelionių vado
vu ekskursantams į Lietuvą. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

VAKARONĖ APIE LIETUVĄ
ruošiama kovo 25, penktadienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. GT International kelionių biuro atstovai ap
tars turizmų, giminių bei draugų Iškvietimų, artimųjų 
aprūpinimų automobiliais bei kitomis dovanomis. Bus 
taip pat supažindinama su kų tik Iš spaudos Išėjusiu 
iliustruotu dvikalbiu (lietuviškai Ir angliškai) kelionių 
vadovu ekskursantams j Lletuvų. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.-

Religinis koncertas, rengia
mas Apreiškimo parapijos choro, 
bus Verbų sekmadienį, kovo 27, 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Pradžioje bus vargonų virtuo
zo Jono Žuko rečitalis, antrą kon
certo dalį atliks Apreiškimo pa
rapijos choras, kuriam vadovauja 
Viktoras Ralys.

Algirdo Landsbergio poezijos 
ir prozos popietė įvyks Aušros 
Vartų parapijos salėje kovo 13, 
sekmadienį, 2 v. p.p. Rengėjas 
— Branduolys. Algirdas Land
sbergis supažindins su savo kny
ga “Children in the Amber Paja
ce”. Skaitys angliškai, lietuviškai 
ir sanskritiškai. įėjimo auka 3 
dol.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
rečitalis įvyks Weill Recital Hali, 
prie Camegie Hali, balandžio 
16, šeštadienį, 5:30 v. p.p. Pro
gramoje: Meridelssohn, Schu- 
bert, Scriabin ir Liszt. Tarp pa
skutiniojo kūrinių pianistė atliks 
Legende no. 1 (St. Franęois 
d’Assisi predicant aux oiseaux) 
Šv. Pranciškaus pamokslas pau
kščiams. Siame veikale, savo 

impresionistinės muzikos perio
dą, kurį tik po 50 metų Claude 
Debussy išvystė į aukščiausia 
formą.

Moterų Vienybės susirinki
mas bus kovo 15, antradienį, 
Congregational bažnyčios salėje 
91 St. ir85th Rd., Woodhavene. 
Visos narės prašomo s dalyvauti.

Ateitininkų rengiamas balius, 
kuris buvo numatytas surengti 
balandžio 9 Kultūros Židinyje, 
nukeltas į rudenį. Jis bus rugsėjo 
24 Kultūros Židinyje.

Kun. dr. Valdemaras Cuku- 
ras dalyvaus Adomo Jakšto 
minėjime, kuris rengiamas ba
landžio 24 Kultūros Židinyje. Jis 
skaitys paskaitą apie jo gyvenimą 
ir veiklą. Minėjimas rengiamas 
ryšium su jo 50 metų mirties su
kaktimi. Rengia Liet. Kat. 
Kultūros Draugija, kuriai pirmi
ninkauja Birutė Lukoševičienė.

Ekskursija į Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir Ste
buklingą Medjugorio 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.

New York Times dienraštis 
. vasario 27 pirmame puslapyje 
per vieną skiltį įsidėjo žemėlapį 
tų Sovietų Sąjungos vietų, kur 
kyla neramumai. Viršutiniame 
žemėlapyje atžymėti Pabaltijo 
kraštai ir aiškiom raidėm įrašyti 
valstybių vardai. Apatiniame 
žemėlapyje įdėtas Armėnijos 
žemėlapis.

The Catholic Advocate dažnai 
pamini lietuvius ir Lietuvą, lie
tuvių parapijas. Paminėjo ir tai, 
kad Elizabetho Lietuvos vyčiai 
kovo 6 švenčia šv. Kazimiero 
šventę ir rengia priešpiečius.

Svoboda, ukrainiečių dien
raštis, leidžiamas Jersey City, 
vasario 20 įsidėjo vedamąjį apie 
Pabaltijo valstybes ir ten vyksta
nčias demonstracijas. Atskiru 
straipsneliu prisimint Lietuvą, 
kad ten draudė paminėąti ne
priklausomybės šventę. Pa
minėjo ir aktyvistę Nijolę 
Sadūnaitę.

Elena ir Juozas Andriušiai 
buvo išvykę atostogų į Floridą, 
kur aplankė eilę savo bičiulių. 
Atostogavo apie mėnesį laiko.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 12, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet New Yorko laiku per radiją 
bus transliuojama Richard 
Strauss opera “Ariadne Auf Na- 
xos”. Pagrindiniai solistai: Jessye 
Norman, Kathleen Battle, Tatja
na Troyanos. Diriguoja James 
Levine. Kovo 19, ateinantį šeš
tadienį, bus transliuojama Ri
chard Wagner opera “Die Wal- 
kūre”.

N Y Liet. Jaunimo Sąjunga ko
vo 19, šeštadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinio apatinėje salėje 
ruošia vakaronę apie VI Pasaulio 
jaunimo kongresą, įvykusį gruo
džio ir sausio mėnesiais Australi
joje. Atstovai ir dalyviai pasida
lins įspūdžiais, parodys nuotrau
kų, pasakos apie nutarimui i 
darbo projektus ir bendrai apfe' 
viešnagę Australijoje. Ne tik jau
nimas, bet ir plati visuomenė 
kviečiama atsilankyti į vakaronę. .

Paskaita medicinos klausi
mais buvo surengta vasario 28 
Apareiškimo parapijos salėjĄ. 
Kalbėjo dr. Leonilda Giedrai
tienė daugiausia apie atraitį ir ki
tas vyresnio amžiaus ligas, taip 
pat atsakinėjo į klausimus. P£> 
paskaitos buvo kavutė. Atsilankė 
per 50 žmonių. Klausytojai bn\|> 
patenkinti ir prašė surengi 
dažniau tokių paskaitų aktualiais 
medicinos klausimais. Paskaitė 
rengė Liet. Kat. Moterų 
Kultūros draugija.

$
Lietuvos vyčių Great Necko 

109 kuopa kovo 6 surengė šv*. 
Kazimiero minėjimą. Mišios ta 
proga buvo Šv. Aloyzo bažnyčioj 
je. Po pamaldų puošniame Lo£ 
raine Murphy restorane Man- 
hasset buvo bendri pietūs. į ku-. 
riuos susirinko per 80 vyčių ir jų 
svečių. Pietų metu kalbą pasakė 
Kęstutis Miklas. Jis kalbėjo aril 
gliškai apie Lietuvos himną^ 
Taip pat žodį tarė ir Šv. Aloyzo 
'bažnyčios klebonas Dunn. Šiai 
vyčių kuopai ilgus metus vado* 
vauja Aleksas Vesey - Vasiliau
skas.

Richmond Hill North parduo
damas gerame stovyje dviejų 
šeimų namas, dėl informacijų 
skambinti 718 846 - 0567. Galite 
kalbėti lietuviškai.

LB APYGARDOS RINKIMAI
LB New Yorko apygardos ba

landžio 23 d. suvažiavime be 
kitų darbų rinksime LB NY apy
gardos valdybą. Gyvename de
mokratiniame krašte, LB yra de
mokratinė organizacija. Visi no
rime išsirinkti valdybą, kuri LB 
NY apygardą reprezentuotų, LB 
organizacijos reikalus tvarkytų ir 
kuri kitus mūsų visų NY apygar
doje gyvenančių lietuvių porei
kius tenkintų.

Todėl 1987 balandžio 25 LB 
NY apygardos suvažiavimas iš
rinko trijų narių nominacijų ko
misiją, kurios pareiga šių metų 
apygardos suvažiavimui •
pasiūlyti kandidatus į NY apy
gardos valdybą. Nominacijų ko
misijoj yra trys nariai: Bronius 
Bieliukas, 91 - 22 116 St., Rich
mond Hill, NY 11418, Jonas Kli- 
-večka, 76- 13 85 Rd., Woodha- 

k/ ven, NY 11421 ir Aleksandras 
Vakselis, 84 - 20 112 St.,Rich- 
mond Hill, NY 11418. Kandida
tai į valdybą gali patys pasisiūly
ti, juos gali pasiūlyti apylinkių 
valdybos, atskiri bendruomeni- 
ninkai. Pasiūlyti galimaTžištubet 
kuriam nominacijų komisijos na
riui, arba komisijos pirm. Br. 
Bieliukui (718) 849 - 8312.

Atsiminkime: kokią apygardos 
valdybą išsirinksime, tokia ir jos 
veiklą turėsime. Visi esame atsa
kingi prieš save, prieš visus NY 
apygardoje gyvenančius ben- 
druomenininkus. Atlikime savo 
visuomeninę pareigą: pasisiūly
kime arba pasiūlykime nomina
cijų komisijai kandidatus į LB 
apygardos ■ųaldybą.

A. a. Vincas Guobaitis po il
gos ir sunkios ligos mirė kovo 5 
Edgefield, S.C. Gimęs Kybar
tuose, Vilkaviškio apskr. Liko 
žmona Nadzė, sūnūs: dr. Ričar
das Kastytis ir duktė Jūratė su 
šeimomis. Daugelį metų buvo 
“Star” rūbų medžiagų gaminimo 
įmonės dalininkas. Ilgametis 
“Darbininko” skaitytojas ir 
rėmėjas. Palaidotas kovo 7 Ed
gefield katalikų kapinėse.

Alės Rūtos naujausia knyga 
“Margu rašto keliu” buvo pre
mijuota Darbininko paskelbta
me konkurse. Knygoje įdomiai 
ir vaizdžiai aprašomas didysis 
mūsų poetas Bernardas 
Brazdžionis. Knygą platina Dar
bininko administracija, su per
siuntimu tik 10 dol.

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 
8 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn 
N. Y. 11207.

Ieškomas 4 kambarių butas 
Greenpoint ar Williamsburg 
sekcijose, Brooklyne, N.Y. Ieš
ko jauna pora. Skambinti 718 

I 827 - 2629.

Po iškilmingų pamaldų Apreiškimo parapjos bažnyčioje. Iš kairės: kun. Danielius Staniškis, 
kun. klebonas Jonas Pakalniškis, vysk. Paulius Baltakis, OFM, Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis ir kun. Kazimieras Pugevičius. Nuotr. L. Tamošaičio

Aušra Vidugiris, Batuno sti
pendininkė 1988.

LB OUEENS APLYLINKĖS 
SUSIRINKIME

LB Queens apylinkės susirin
kimas įvyko kovo 6 Congregatio
nal bažnyčios salėje vVoodhave- 
ne. -Pradžia buvo skelbta 2 vai., 
bet tuo metu salė dar buvo 
užimta. Žmonės pradėjo rinktis 
tik 3 vai. Jų atsilankė nedaug, 
nes tuo pačiu metu Kultūros 
Židinyje buvo Kaziuko mugė. Iš 
viso susirinkime dalyvavo 17 
asmenų.

Susirinkimą pradėjo pirmi
ninkas Jurgis Zabelskis. Kaip 
buvo skelbta, susirinkimas buvo 
skirtas išrinkti naujai valdybai. 
Padarius valdybos narių praneši
mus, prieita prie rinkimų. Pir
mininku išrinktas Romas Kezys. 
Jis sudarys valdybą ir ją pristatys 
kitame susirinkime patvirtinti.

Šį apylinkė yra bene vienin
telė New Yorke, kuri daro susi
rinkimus ir į juos įjungia 
kultūrinę dalį. Siame susirinki
me kalbėjo rašytojas Paulius Jur
kus apie kunigaikščių Oginskių 
šeimą, apie Rietavo ir Plungės 
Oginskius, jų turėtus orkestrus, 
muzikos mokyklas, apie Plungės 
muzikos mokyklą, Plungės kuni
gaikščio lietuvišką veiklą

Po paskaitos buvo vaišės su 
kugeliu ir su baru. Jaukioje nuo
taikoje pasisvečiuota. Būtų gera, 
kad ir kitos apylinkės atsibustų 
ir rengtų savo susirinkimus su 
paskaitomis, nes tokiu būdu juk 
yra kultūrinama visa aplinka. 
(PJ«)

Paskirta New Yorko šaulių kuo
pos literatūros premija

N.Y. šaulių kuopa buvo pa
skelbusi romano ar novelių rin
kinio literatūros konkursą 
ryšium su Lietuvos krikšto su
kaktimi. Tema laisva, patriotinė, 
su krikščioniškos mirties atspal
viu.

Konkurso terminas buvo 
prailgintas iki lapkričio 1. Buvo 
atsiųsti 9 veikalai. Vienas, nesu
pratęs konkurso tikslo, atsiuntė 
straipsnių rinkinį, sudėtą į knygą 
ir išleistą knygos forma. Knyga 
skirta Mindaugo krikštui. Si kny
ga visai nebuvo įtraukta į svar
stymą.

Vertinimo komisiją sudarė: 
Kazimieras Jankūnas, Paulius/ 
Jurkus, Zigmas Raulinaitis. Ko
misija posėdžiavo kovo 5, šešta
dienį, pas šaulį Kazimierą 
Bačauslcą. Ppsėdt^k^o/dinavo 
šaulių kuopos pirmininkas 
Kęstutis Miklas. Kuopos valdy
bos nuostatuose buvo pasakyta, 
kad premiją būtinai reikia pa
skirti, išrenkant geriausią iš at
siųstų veikalų.

Po ilgesnių svarstymų ir vei
kalų aptarimo, premija .visais 
vertinimo komisijos balsais pa
skirta Savanorio slapyvardžiu 
pasirašiusiam už novelinį roma
ną “Mėlyno karvelėlio šviesa”. 
Atidarius voką, paaiškėjo, kad 
šio veikalo autorė yra žinoma 
rašytoja Alė Rūta, gyvenanti 
Santa Monica, Calif.

Šiame veikale autorė vaizduo
ja solistės Vincės Jonuškaitės gy
venimą, drauge paliečia ir gana 
plačią aplinką Lietuvoje, Vokie
tijoje ir čia Amerikoje.

Premijos dydis 1000 dol.

ATLIEKU JVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darbo praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju New Yor- 
ką ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju • gerą darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bei

Kainos prieinamos visiems 
darbams — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap
skaičiavimas.

Skambinti: Algis Urbelis 718 
849 - 8093

BALSUOKIME
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

XII TARYBOS
RINKIMAI

BALANDŽIO 9 ir 17 d.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
Kovo 20, sekmadienj, kviečia narius J metinį

SUSIRINKIMĄ
Registracija nuo 1:30 vai. popiet
Susirinkimo pradžia 2:00 vai. popiet

Programoje pranešimai, diskusijos, rinkimai j Di
rektorių Tarybų, vaišės.


