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DŽIAUGIAMĖS TURĖJĘ 
PASIŠVENTUSIŲ ASMENŲ IR 
VISUOMENĖS PRITARIMĄ

Savaitės 
įvykiai

Prezidento Reagan kabinetas 
pritarė prekybos sekretoriaus C. 
William Verity siūlymui pagy
vinti prekybą su Sov. S-ga, suda
rant iš abiejų pusių aukšto rango 
pareigūnų komisiją maisto ap
dirbimo, energijos, konstrukci
jos reikmenų, medicininių gami
nių įmonėm Sovietų Sąjungoj 
plėsti ir tobulinti.

Vietnamas dėl smunkančios 
maisto gamybos ir nuolat auga
nčio gyventojų skaičiaus su
sidūrė su sunkia gyventojų mai
tinimo problema ir ragina JAV, 
kad jos išimties keliu suteiktų 
Vietnamui paramos maistu.

Sov. S-gos gen. sekretoriui 
Gorbačiovui susitikus su Afgani
stano vadu Najibullah Taškente, 
paaiškėjo, kad Sov. S-ga pagaliau 
sutiko su JAV nusistatymu, jog 
abi pusės, t.y. JAV ir Sov. S-ga, 
turės teisę teikti karinę paramą 
savo sąjungininkam Afganistane, 
Sov. S-gai iš ten pasitraukus.

Vakarinio Jordano kranto ko
lonistų jaunių grupei bekeliau
jant su dviem ginkluotais paly
dovais per arabų žemes, buvo 
susidurta su akmenis svaida
nčiais palestiniečiais, ir viena
žydųjnergaitė buvo užmušta Jją. būdu pasiruękšti ir būti, kuni- 
nušovė grupės ginkluotas paly
dovas). Dėlto kolonistai įsiuto 
ir reikalavo vyriausybę imtis 
griežtų priemonių prieš arabus. 
Kariuomenė dėlto sulaikė eilę 
arabų ir 8 jų ištrėmė į pietinį 
Libaną ir numato dar ištremti 
12. Beto, susprogdino 14 arabų 
namų.

Rumunijos valdovas Nicolai 
Ceausescu paskelbė planą panai
kinti 7000kaimų ir jų gyventojus 
sutelkti į 585 žemdirbystės pra
monės centrus ir juos apgyven
dinti daugiabučiuose blokuose. 
Šiuo žygių žemdirbių gyvena
moji aplinka bus sulyginta su 
miesto gyventojų aplinka.

Gynybos sekretorius Frank 
C. Carlucci, lankydamasis Indi
joj, paskelbė, kad Indija galės 
įsigyti iš JAV patobulinta žiro- 
skopą savo naujiem sprausmi- 
niam lėktuvam.

Vietnamas grąžino ten karo 
metu dingusių 27 JAV karių la
vonus.

JAV ir 6 kitos pramoninės val
stybės susitarė stengtis išlaikyti 
dabartinę JAV dolerio vertę.

Valst. sekretorius Shultz, lan
kydamasis Sirijoj, pasiekė su jos 
prezidentu Assad konstruktyvių 
susitarimų Libano konstitucijai 
pakeisti. Tai leistų pakeisti da
bartinį valdymo galios pasidaliji
mą tarp krikščionių ir mahome
tonų.

JAV organam sulaikius Hon
dūro pilietį Juan Ramon Matta 
BaHesteros už narkotikų preky
bą, Hondūro gyventojai sukėlė 
riaušes prie JAV ambasados, ir 
sudegino konsulato pastatus. 
Riaušių metu žuvo 5 žmonės.

krašto prezidentu išrinko ūkinių

Shangkun, kongreso vadu — 
buy. min. pirmininko pav. Wan 
Li. Min. pirmininku buvo pat
virtintas tas pareigas laikinai ėjęs 
Li Peng, o faktinasis valdovas 
Deng Ziaping ir toliau liko tik 
įtakingos karinės komisijos pir-

KUNIGŲ PROTESTAI DĖL TIKINČIŲJŲ PERSEKIOJIMO
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

(Tąsa iš praeito numerio)

4. Dar nereti atvejai, kai tikin
tieji, ypač tarnautojai, o taip pat 
vaikai ir jaunimas ateistiškai 
auklėjami gąsdinimu bei pajuo
ka, kitaip terorizuojami.

Religingi vaikai verčiami stoti 
į ateistines organizacijas. Prašo
me, kad tokie perlenkimai 
nebūtų toleruojami ir tikintieji, 
ypač vaikai, nebūtų terorizuoja
mi už viešą ir uolų religijos prak
tikavimą.

Valdžia brutaliai kišasi 
j Bažnyčią

5. Konstitucijoje skelbiamas 
valstybės atskyrimas nuo 
Bažnyčios ir Bažnyčios nuo val
stybės principas.

Tačiau valdžios pareigūnai 
kišasi grynai į kanoninę 
Bažnyčios veiklą: vyskupijų ku
nigų tarybų sudarymą, į kunigų 
skyrimą įvairioms pareigoms, į 
naujų vyskupų paskyrimą net į 
pašaukimo pasirinkimą,, trukdy
dami kai kuriems jaunuoliams 
įstoti į kunigų seminariją.

Prašome, kad civilinė valdžia 
nesikištų į dvasiškių skyrimą 
bažnytinėms pareigoms, netruk
dytų tinkamiems kunigystei kan
didatams vienokiu ar kitokiu

gaiš.

Ateistams leidžiama 
propaganda, tikintiesiems 

neleidžiama
6. Konstitucija garantuoja visų 

piliečių lygybę. Tai gražu. Ateis
tai per spaudą, radiją, televiziją, 
Įtiną : skleidžia ateistinę pasaulė
žiūrą, dažnai iškreiptai aiškinda
mi tikėjimo tiesas ir net šmeižda
mi Bažnyčios atstovus.

Gi tikintieji neprileidžiami 
prie šių komunikacijos priemo
nių net ir tada, kai norėtų pasi
teisinti ar apsiginti nuo ne
pagrįstų priekaištų.

Prašome suteikti tikintiesiems 
žodžio, spaudos, tikėjimo plati
nimo laisvę tokią, kokia naudoja
si ateistai Lietuvoje.

Prašome peržiūrėt nuteistųjŲ 
kunigų bylas

7. Kai kunigai ar pasauliečiai 
kelia viešumon šias tikintiesiems 
daromas skriaudas bei mūsų da
romas skriaudas bei mūsų gyve
nime pasitaikančias negeroves, 
jie kaltinami tarybinės santvar
kos šmeižimu ir užtai baudžiami. 
Taip, pavyzdžiui, pagal tarybinę 
spaudą, buvo kaltinami ir nuteis
tieji kunigai Alfonsas Svarinskas 
ir Sigitas Tamkevičius. Mat, jie 
kėlė girtavimo plitimo mūsų vi
suomenėje faktus. Prašome per
žiūrėti į nuteistųjų kunigų bei 
tikinčiųjų pasauliečių bylas ir pa
leisti juos laisvėn.

Generalini sekretoriau, prašo
me jus, kaip valstybės vadovą, 
šias antikonstitucines negeroves 
pašalinti ir tikintiesiems daro
mas skriaudas atitaisyti.
Vilnius, 1986 m. birželio 13 d.

Iš viso pasirašė 65 kunigai. 
Šešių kunigų nerasta.

Kauno arkivyskupijos ku
nigų pareiškimas TSKP CK 
Generaliniam Sekretoriui Mi
chailui Gorbačiovui

1987 m. Lietuvos tikintieji ka
talikai minės 600 metų Jubiliejų 
nuo krikščionybės įvedimo Lie

tuvoje. Per 600 metų krikščio
niškasis mokslas giliai įsišaknijo 
mūsų Lietuvoje. TSRS Konsti
tucija garantuoja sąžinės laisvę 
ir religijos laisvę, bet ateizmo ak
tyvistai šią Konstitucijos garanti
ją paverčia niekais.

Vaikai persekiojami
1. Tikinčiųjų tėvų vaikai mo

kykloje persekijami už viešą baž
nyčios lankymą, jie prievarta įra
šomi į ateistines organizacijas 
prieš tikinčiųjų tėvų valią.

Neįsiranšantiems grasinama, 
kad negalės įstoti į aukštesnes ir 
aukštąsias mokyklas. Įsirašiu
siems draudžiama atlikti religi
nes pareigas, turi slapstytis ir 
taip iš jaunų dienų verčiami 
veidmainiauti. Tai skaudi mūsų 
visuomenės klaida.

Slapta atliieka religines 
pareigas

2. Įvairūs tarnautojai, moky
tojai negali viešai atlikti savo pa
reigų, kaip reikalauja jų įsitikini
mai ir sąžinė. Todėl jie priversti 
vykti atlikti religines pareigas į 
tolimas vietas, kur jų niekas ne
pažįsta, arba'5 tuoktis, vaikus * 
krikštyti naktimis, kad niekas 
nepamatytų. *

Tikintieji -mokytojai tunikai- 
bėti prieš savo sąžinę — ateistiš
kai, o LTSR Konstitucijos 50 str. 
garantuoja sąžinės laisvę. Kai at
sakingą vietą užimantis žmogus (nukelta į 2 psl.)

Washingtone, kovo 25 atžymint Pabaltijo valstybėse 1949 
metų didžiuosius vežimus į Sibirą, prieš padedant gedulo 
vainikus prie Sovietų ambasados Jungtinio Amerikos Pabal
tiečių Komiteto (JBANC) atstovai: Iš kairės-latvių atstovas 
Ojars Kalninš (JBANC pirm.), estų atstovė Mari-Ann Rikken 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos atstovas prof. dr. Jonas Genys.

Washingtone, kovo 5 Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija 
Jungt. Amerikos Pabaltiečių Komiteto (JBANC) metiniame 
pirmininkų suvažiavime. Iš kairės: Milda Vaivadienė — ALT 
Wash. D. C. atst. pav. ir JBANC iždininkė, inž. G. Lazau
skas—ALT pirm., prof. dr. Jonas Genys — ALT Wash. D.C. 
ir JBANC atstovas, Ginta Palubinskaitė — JBANC visuom. 
ryšių dir. Trūksta Lietuvos atstovo Wash. D.C. Stasio Lozo
raičio, kuris dalyvavo pradžioje posėdžio.

palieka žmoną ir vaikus ir sudaro 
naują šeimą, tai laikoma asmeni
niu reikalu ir už tai jis nebau- ’ resniojo amžiaus tautiečių pro- 
džiamas, o jei valstybės tarnau
tojas viešai atlikinėja religines 
pareigas, jis žeminamas.

Ateistams viskas — 
tikintiesiems — nieko

3. TSRS Konstitucija garan
tuoja visų piliečių lygiateisišku
mą. bet kaip yra konkrečiame 
gyvenime? Ateistams viskas: 
spauda, radijas, televizija..., o 
tikintiesiems prie šių komunika
cijos priemonių draudžiama 
prieiti.

Po II Pasaulinio karo tik dalis 
tikinčiųjų šeimų galėjo įsigyti 
maldaknyges ir katekizmus. Ate
istams tarnauja visos mokyklos, 
pradedant vaikų darželiais ir bai
giant universitetais, o tikinčiųjų 
tėvų vaikus pamokyti katekizmo 
draudžiama net bažnyčioje, už 
mokymą kunigai baudžiami.

Tikintiesiems neleidžiama 
rengti ekskursijų, pasinaudoti 
automašinomis, net taksi negali
ma vykti į atlaidus, pvz.: į Šiluvą, 
Žemaičių Kalvariją. Ne visuo
met tikintiesiems leidžiama ligo
ninėj, senelių invalidų namuose 
prieš mirtį ligoniui pakviesti ku
nigą. Neleidžiama pasimelsti 
yjrie tikinčiojo pašarvojimo salė
se, kaip įprasta katalikams. Pa
minėta tik keletas faktų.

Pokalbis su Danguolle Valsn- 
tinaite, JAV LB SoclaliniŲ rel- 
kalŲ tarybos pirmininke.

jūsų vadovaujama JAV LB So
cialinių reikalų taryba š.m. ba
landžio 23 - 24 Chicagoje, Balza
ko muziejaus patalpose, ruošia 
konferencijų tema “Vyresnio 
amžiaus lietuvių socialinė bei 
psichologinė gerovė ir proble
mos”. Kas paskatino imtis te
mos gvildenimo? Kiek mūsų vy-

blemos skiriaisi nuo kitų, kad 
paskiros problemos nagrinėji
mas būtų reikalingas?

Dabartiniu metu JAV-se 
skaičiumi sparčiai gausėjanti vy
resnioji karta susilaukia vis dau
giau mokslininkų dėmesio. Pra
vesti moksliniai tyrimai rodo, 
kad asmenų etninė prigimtis, 
šeimose kultivuotos tradicijos 
bei kultūrinės apraiškos, kalba ir 
mityba savitai paveikia skirtin
gas etnines — tautines grupes. 
Rasta, kad šio krašto protėviams 
su idealizuota “tirpinamo kati- 
lo”teorija kol kas nepavyko su
kurti tipišką amerikietį fiziniu, 
socialiniu 
požiūriu, 
požymiais 
požymiai, 
amžiaus, dar labiau turi tenden
ciją išryškėti. Ruošiama konfe
rencija norima mūsų vyresnie
siems pagelbėti, sprendžiant 
įvairias su amžiumi susijusias 
problemas ir paieškoti reikiamų 
atsakymų šiuo metu visuo
menėje naujai iškylantiems klau
simams.

Šiame krašte vis daugiau susi
duriame su žodžiu “gerontologi
ja”. Amerikietiškas žodynas jį _ 
apibūdina kaip senatvės psicho- menėje pravedimu ir veiklos gai- 
loginių ir patologinių pareiškiu 
medicininį studijavimą. Ar lietu
vių tarpe esama šios srities spec
ialistų, kurie šia tema ruošiamo
je konferencijoje galėtų pateikti 
pranešimus?

Turime eilę sociologų, psicho
logų ir medicinos srityje besidar
buojančių profesonalų, kurie 
kvalifikuojasi būti vadinamais 
gerontologijos srities special
istais. Konferencijoje jie praneš 
apie vykdomas studijas, naujuo
sius atradimus, suteiks patarimų 
rūpestį, keliančiais senatvės pro
blemų klausimais. Konferencijo
je pranešėjais dalyvauja prof. dr. 
Vyt. Černius, dr. Romualdas 
Kriaučiūnas, prof. dr. Aldona 
Grinienė, dr. Ant. Razma, dr. 
Ant. G. Razma, dr. Petras Kisie
lius, dr. Arvydas Vanagūnas ir 
dr. Vidas Nemickas.

Kas yra kviečiamas konferen
cijoje dalyvauti? Kiek konferen
cija yra atvira plačiajai mūsų vi
suomenei? Kiekvienam iš mūsų 
.senstelėjant su prabėgusia die
na, ar konferencijos tema turėtų 
domėtis mūsų vidurinioji ir nau- 
nesnioji kartos? Ar laukiate kon- 
ferencijon atvykstant dalyvių iš 
toliau?

Konferencija visuomenei yra 
atvira. Ji yra kviečiama dalyvauti 
paskaitose ir įsijungti į diskusi-

bei psichologiniu 
Likome su savitais 
ir mes lietuviai. Jie 
susilaukus vyresnio

(nukelta į 2 psl.)

PABALTIEČIŲ DEMONSTRACIJA 
PRIE SOVIETŲ AMBASADOS
Washingtone kovo 25 įvyko 

Jungtinio Pabaltiečių Komiteto 
suorganizuota demonstracija 
prie Sovietų ambasados, 
atžymint 1949 m. didžiuosius 
trėmimus į Sibirą, o taip pat pri
menant ir kitų metų deportaci-

Laimingu supuolimu, prieš 
kovo 25 JAV Aukščiausias tei
smas buvo atšaukęs draudimą 
demonstruotojams prieiti arti 
ambasadų rūmų, tai mūsų de
monstruotojai net galėjo įeiti į 
ambasados vidų. 

jas. Kviečiami ne vien amžiumi 
vyresnieji, bet ir jaunesnieji, 
ypač tie, kurie vyresnio amžiaus 
šeimos narius turi savo tiesio
ginėje ar netiesioginėje globoje. 
Konferencija taip pat turėtų 
domėtis socialinės globos sritį ir 
mediciną studijuojąs jaunimas. 
Laukiame ir iš toliau atvyksta
nčių. Lietuviškos kolonijos ku
riose šiuo metu yra vystoma so
cialinė veikla, turėtų suprasti 
svarbą į konferenciją pasiųsti 
nors vieną atstovą. Džiugins 
mus atvykimas ir mūsų socialo- 
gų. socialinių reikalų taryba yra 
sukaupusi nemažai duomenų vy
resniojo amžiaus lietuvių reika
lu. Ieškome mokslininko, kuris 
tuo duomenis panaudotų mok
slinėje studijoje. Pagal išgales jo 
pastangas paremsime ir finansiš
kai.

JAV LB organizacinėje sąran
goje, Jūsų vadovaujama sociali
nių reikalų taryba amžiumi yra 
viena iš jauniausiųjų. Nežiūrint 
to, rezultatai ypač ryškūs. Cle
velande išaugo Lietuvių Sodybos 
daugio aukščiai namai, o Chica
goje įsigyta pastatas, kuriame 
prieglobstį randa vyresniojo 
amžiaus lietuviai. Jame veikianti 
“Seklyčia” yra tapusi populiariu 
lietuviškų sueigų centru. Kokias 
pastangas dedate socialinio 
gerbūvio veiklą stiprinti kitose 
mūsų kolonijose? Ar veikla 
mažiau lietuviais apgyventose 
vietovėse įmanoma nesileidžiant 
į nekilnojamos nuosavybės pirki
mą?

Socialinių reikalų taryba buvo 
įsteigta 1980 metų antroje 
pusėje. Pirminė veikla ribojosi 
apklausinėjimo anketos visuo- 

rių nustatvmu. Anketa vėliau 
naudota kaip pagrindas gauti 
JAV valdžios paskolą Lietuvių 
Sodybos Clevelande statybai. 
Pirmųjų žingsnių būta sunkių. 
Socialinės veiklos paskirtis mūsų 
visuomenei buvo sunkiai suvo
kiama. Kai kurių asmenų bai
mintasi, kad duplikuosime mūsų 
labdaros organizacijų veiklą ir su 
jomis konkuruosime. Septyne- 
rių metų veiklos rezultatai gėdos 
nedaro. Džiaugiamės turėję pa
sišventusių asmenų ir visuo- 
mens pasitikėjimą. Šiandien so
cialinių reikalų taryba yra aiškio
se vėžėse. Skatiname socialinių 
reikalų skyrių lietuviškose kolo
nijose steigimą. Pagal išgales 
gelbstime finansiškai ar praktiš
kais apsilankymais bei tarpinin
kavimu kreipiantis į valdines 
įstaigas. Skyrių veiklai nekilno
jamos nuosavybės įsigijimas 
nėra būtinas. Chicagoje LB so
cialinių reikalų skyrius tik po 
penkerių veiklos metų ryžosi 
nuosavybę įsigyti.

Jūsų vadovaujamos Socialinių 
reikalų tarnybos veikla sulaukia 
pripažinimo iš valdinių įstaigų 
ir amerikiečių šalpos organizaci
jų. Asmeniškai esate kviečiama 
įsijungti į įvairias valdines komi- 

raštą Gorbačiovui, kur buvo pri
menamos deportacijos ir reika
laujama, kad būtų pradėta iš
mokėti kompensacija taip ne
teisėtai deportuotiems, tas raš
tas Gorbačiovui pasiųstas kitu 
keliu.

Kaip žinome, j Sovietų Sąjun
gą buvo per eilę metų išvežta 
apie milijonas lietuvių, estų ir 
latvių. Demonstruojantieji prie 
Sovietų ambasados padėjo tris 
juodus gedulo vainikus.
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JAV LB KULTŪROS TARYBOS VIII-JI
PREMIJŲ ŠVENTĖ

Gegužės 15 d., sekmadlenj, 
12 vai. popiet 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Los Angeles, Callf.

Susipažinimas su laureatais. Premijų įteikimas.

Meninę programą atliks aktorė RASA K A Z L A S Ir
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS

Maloniai kviečiame visus susitikti su mūsų kūrėjais ir pasidžiaugti jyįnašįį mūšy 
kultūrų ' • >

Šventę rengia: LAVLB KULTŪROS TARYBA

DŽIAUGIAMĖS TUREJŲ PASISVENTUSIŲ 
ASMENŲ IR VISUOMENĖS PRITARIMĄ

(atkelta iš 1 psl.)

sijas, o pereitų metų pabaigoje 
Retirement Research Founda
tion už pavyzdingai vedamą Vy
resniųjų lietuvių centrą suteikė 
$25,000 ENCORE premijų. 
Daugelį išeivijos užmojų vis dar 
finansuojant visuomenės auko
mis .Jūsų sugebėjimas veiklai pa
pildomų lėšų pasitelkti iš sveti
mųjų šaltinių mus džiugina. Ko
kios esama proporcijos tarp gau
namų ir suaukotų lėšų?

Esu dėkinga už man priskirtus 
sugebėjimus. Socialinių reikalų 
tarybai pradėjau vadovauti 1982 
metais nebūdama tos srities 
specialistė. Tačiau ankstyvesnė 
administracinė patirtis, geri no
rai ir ilgos darbo valandos leido 
socialinio gerbūvio veiklą pasta

tyti ant tvirtesnių pamatų ir prie 
vyresniųjų amžiumi būklės pa
gerinimo kiek prisidėti. Malonu 
matyti ribotą pritarimą turėjusį 
užmojį sulaukus lietuvių ir nelie
tuvių pripažinimo. Per pastaruo
sius metus iš amerikietiškų įstai
gų esame gavę per 250,000 dol. 
paramos. Lietuviškai įstaigai tai, 
turbūt rekordinė suma Iš lietu

viškų institucijų ir paskirų auko
tojų gavome nepilną 100,000 
dol. sumą. Abi paramas vertina
me ir be jų negalėtume išsiver
sti. Amerikiečių teikiama para
ma šiuo metu užtikrina mūsų 
įstaigos išlaikymą, o lietuvių tei
kiama parama leidžia kvalifikuo- 
tis amerikietiškųjų valdinių fon
dų gavimui.

JAV LB socialinių reikalų ta
ryba leidžia Karolio Milkovaičio 
gabiai redaguojamą mėnraštį 
“Pensininkas”. Pradėtas leisti 
kaip vieno puslapio biuletenis, 
šiandien jis jau žurnalo formato. 
Kas paskatino šį leidinį išvesti į 
pasaulį, kai daugelį žurnalų var
gina mažėjąs prenumeratorių 
skaičius ir ne vienas bando 
mažinti metuose išleidiamų nu
merių skaičių.

Ieškodami gintaro radome 
aukso. Esama visuomenės besi
dominčios socialinės gerovės 
pažanga. Žurnalo tiražą per kele
rius metus pavyko pakelti iki 
1100 egzempliorių. Didelis kre
ditas priklauso redaktoriui Karo
liui M ilko vaičiui.

A. Gč.

LSS TARYBOS

PIRMUOS 

KONKURSAS

Prel. s. Juozo Prunskio Lietu
vių Skautų Sąjungos Tarybos

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. NewYorko ofisas Lito patalpose; 
86 - 01 114th St, Rlchmond H III, N.Y. 11418. Tel. 718 441 <\2811.

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 jMmalca Avė.
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

Pirmijai skirtos premijos aptari- BuyuS FUNERALH0ME. Mario Telxalra,Jr. laidotuvių direktores. Nei
mąs. Premija skirta skautisko arfc offlce; 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
jaunimo kūrybai religinėmis ar ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas, 
kitomis charakterį ugdančiomis Daug vietos automobiliam pastatyti.

.. S , . v. . , B F ach UEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Fla.,
Nutarta skelbti rašinio kon- - 5577 KENF1ELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200

kursą. Konkurso dalyviai skirsto- Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345-9393. WOODLA WN 
mi į tris amžiaus grupes: , MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345

iki 14 m., i -9393.

1 m’’ JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau-
iki 25 m., dlmal, |ncofne Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT-
Rašinys netrumpesnis 1,500 RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 

žodžiu. (namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušlo klijentals.

1. “Mano Lietuva”, ta, kurioje 
aš gyvenu. (Kaip “Mano Lietu
vą” sudaro šeima, lituanistinė 
mokykla, tradicijos, organizaci
jos, parapija).

2. Kaip aš suplanuočiau ir va
dovaučiau VII Tautinei stovyk
lai.

3. Lietuva, kurią aš aplankiau.
4. Kelionė į karaliaus Mindau

go krikštą.
Autorius pasirenka rašinio for

mą: vaidinimą, apsakymą, fanta
ziją. ' <

Premijos: kiekvienai grupei 
skiriama:

I grupė — 100 dol., 75 dol.
II grupė —150 dol., 100 dol.
III grupė—200 dol., 150 dol.
Vertinimo komisija — 

“Pelėdų” skiltis.
Rašiniai siunčiami iki š.m. 

birželio 15 adresu: v.s. Irena Ke- 
relienė, 8710 W. 123rd St., Pa
los Park, Illinois 60464.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng 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.

į ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McJCin- 
non Securities Ine., One State St. Piaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodlties, auksą 

i Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shetters. Suinteresuoti skambin- 
kltė 212 482-6962-3.

lietuvių Kultūrinė raduo programa “aušra”. wicn-fm. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
^Meilus, Jr. 70 Curtls St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

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

Lietuvių Skautų Sąjungos

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1CUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirrnad. 
6 - 7 vai. vak. Iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Supilt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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.

Afganistano partizanų 7 gru
pių vadas Culbuddin Hekmatyar 
preiškė, kad, ir pasirašius susita
rimą dėl Sov. S-gos kariuomenės 
atitraukimo iš Afganistano, par
tizanai ir toliau kovosią prieš 
Sov. S-gą ir jos pastatydintą Af
ganistano vyriausybę.

OPEC valstybės ir 7 kitos alie
jų eksportuojančios valstybės 
planuoja pradėti pasitarimus pa
stoviom aliejaus kainom išlaiky
ti.

Afganistano partizanų veikla 
iki šiol nerodo nusilpimo žymių: 
paskutiniu metu jie nušovė ke
leivinį lėktuvą su 29 keleiviais, 
sunaikino 7 Afganistano armijos 
postus ir 450 sovietų auto- 
vežimių vorą, kurioj buvo bent 
100 šarvuotų autovežimių.

Pakistane tarp Islamabad ir 
Rawalpindi esančiuose ginklų 
sandėliuose įvyko sprogimas, 
dėl kurio žuvo apie 100 ir buvo 
sužeista apie 1000 žmonių. Buvo 
sugriauta ir daug gyvenamųjų 
namų.

- Prezidentas Reagan savo kal
boj paragino geni ^sekretorių 
Gorbačiovą atidaryti Sov. S-ga 
Vakarų laikraščiam ir knygom 
bei kitom komunikacijos prie
monėm.

Nuo 11 amžiaus veikiančio 
Maltos riterių ordino didžiuoju 
magistru, buvo išrinktas ir po
piežiaus Jono Pauliaus II patvir
tintas Britanijos karališkos 
Stuart giminės ainis Fra Andrevv 
Bartia. Šiuo metu ordinas admi
nistruoja 200 ligoninių ir sveika
tos punktų 90 valstybėse.

Amerikos Honeywell korpo
racija susitarė su Sov. S-ga 
įrengti sovietų mineralines 
trasas gaminančiose įmonėse au
tomatinės kontrolės sistemas 
trąšų gamybai pakelti. Dėlto 
Honeywell numato parduoti 
Sov. S-gai įrengimų už 20 mil. 
dol.

Izraelio mėn. pirmininko pa
vaduotojas Yitzhak Navon ir tei
singumo ipmisteris Avraham 
Sharir dalyvvo Lenkijoj Varšu
vos geto sukilimo 45 m. sukaktu
vių iškilmėse.

Izraelio okupuotose arabų 
žemėse iki šiol buvo Izraelio ka
rių nušauti 140 palestiniečių^

Gen. sekr. Gorbačiovas para
gino ten atsilankiusį PLO pirmi

ninką Yasir Arafat pripažinti 
Izraeliui -.teisę į krašto saugusją 
ir teritoriją.

Amerikos R. katalikų vyskupų 
komisija paruošė ganytojinio 
laiško projektą “Atpirkimo pa
slapties dalyviai: ganytojinis at
garsis dėl moterų susirūpini
mo”, kuriame smerkiama seksi- 

' zmo nuodėmė, pasireiškianti 
moterų išnaudojimu, prievarta 
prieš jas ir diskriminaciją.

septyniasdešimtosios metinės 
bus paminėtos VU-toje tautinėje 
stovykloje, kuri ruošiama Cleve- 
lando apylinkėse, Kensington, 
Ohio, rugpjūčio 14 - 24. Stovyk
loje pramatoma turėti 600 su vi
ršum stovyklautojų.

Cbicagoje Lietuvių politinių kalinių Sąjunga surengė 45 metų 
sukaktį, kaip naciai paėmė Lietuvos įkaitus. Tai buvo 1943 
kovo 16. Minėjimo prezidiume iš k. sėdi prof. M. Macke
vičius, P. Vaicekauskas, P. Narutis, ir J. Šlajus. (Nematyt 
dr. Adolfo Damušio). Nuotr. J. Šidlausko

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

Civilinė valdžia visur 
kišasi

4. Pagal LTSR Konstitucijos 
50 str. Bažnyčia atskirta nuo val
stybės, bet gyvenime yra kitaip: 
kai vyskupai ar vyskupijų valdy
tojai skiria ar iškelia iš parapijų 
kunigus, Religijų reikalų įgalio
tinis, kaip ateistinės valdžios at
stovas, trukdant Bažnyčios gero
vei, galutinai apsprendžia kuni
gų parapijos skyrimą ar iškėlimą, 
kandidatų į vyskupus ar vyskupi
jų j Kunigų seminariją paskyri
mą, kandidatų Į Kunigų semina
riją priėmimą ir leidžiant per
mažą skaičių jų priimti, yra dide
lis kunigų trūkumas.

RRT įgaliotinis kišasi į Bažny
čios vidaus reikalus: Kunigų Ta
rybų ir Konsultorių Kolegijų 
sudarymą; civilinės valdžios 
pareigūnai kišasi net į pamaldas, 
kodėl tas, o ne kitas kunigas laikė 
pamaldas, kodėl melstasi už ken
čiančius kunigus kalinius... Ki
šasi net į šeimas, į bažnytinių ko
mitetų sudarymą.

Atimta katedra, 
Šv. Kazimiero bažnyčia

5. Krikščionybė Lietuvoje pir
miausia buvo įvesta Vilniuje, to
dėl Vilniaus Katedra yra krikš
čionybės Lietuvoje lopšys, ir ši 
šventovė yra iš tikinčiųjų atimta, 
šv. Kazimieras yra Lietuvos Glo
bėjas, o jo vardo bažnyčia Vilniu
je paversta ateizmo muziejumi.

Tai pasityčiojimas iš tikinčiųjų.

Kddėl laužo tarptautinius 
įsipareigojimus?

6. TSRS yra įsipareigojusi lai
kytis Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos, kurios 18 skyr. pa
sakyta: “Kiekvienas žmogus turi 
teisę į minties, sąžinės ir religi
jos laisvę. Ši teisė apima ir laisvę 
išpažinti savo religiją arba įsitiki
nimus pavieniui arba kartu su ki
tais, viešai arba privačiai mokslo 
skelbimu, pamaldomis ir reli
ginėmis bei ritualinėmis apeigo
mis”.

TSRS taip pat yra įsipareigoju
si laikytis Helsinkio konferenci
jos susitarimų, kurių VII skyr. 
pasakyta: "Dalyvaujančios val
stybės sąžiningai vykdys savo įsi
pareigojimus pagal tarptautinę 
teisę atitinkančių sutarčių ir kitų 
susitarimų, kuriose jos dalyvau
ja. ‘Todėl aukščiau išdėstytos ti
kintiesiems skriaudos yra nusi
kaltimas tarptautiniams įsiparei
gojimams.

<

Prašom paleisti kunigus 
kalinius

7. Kai kunigai ir tikintiejiems 
daromas skriaudas ir šmeižtus iš
kelia viešumon, Jie kaltinami Ta
rybų Sąjungos šmeižimu ir yra 
teisiami, kaip antai kunigai: Al
fonsas Svarinskas, Sigitas Tam- 
kevičius, Jonas Kąstytis Matulio
nis ir kai kurie katalikai pasau
liečiai yra nuteisti už tikinčiųjų 
teisių gynimą. Prašome juos pa
leisti laisvėn.

Jus kaip Valstybės Vadovą, 
prašome paminėtas ir kitas anti
konstitucines negeroves pašalin
ti ir tikintiesiems daromas 
skriaudas atitaisyti.

1986 m.
Pasirašė 88 kunigai

DARBININKO SKAITYTOJAM
•rfbš ?( 3SHT r.'rr

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., BrooMyn, 
N.Y. 11207.
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Kur buvote anksčiau?
Kultūros taryba išsiuntinėjo 

spaudai pranešimus, kad 1987 
metų muzikos premija paskirta 
Žilevičiaus-Kreivėno muziko
logijos archyvui, tuo pagerbiant 
muzikologą J. Kreivėną, savo gy
venimą pašventusį lietuvių mu
zikos kultūrai.

Pranešimas atrodo tvarkoje, 
bet tie abu muzikologai jau yra 
mirę. Tai keistas atsitikimas, kd 
įnirusiems skirtų premijas.

Antra. — Premija skiriama ar
chyvui. Archyvas nėra asmuo. 
Jis yra asmens kūrinys. Šiuo at
veju pagrindinis archyvo kūrėjas 
juk buvo prof. Juozas Žilevičius. 
Kai dar niekas nesirūpino bet ko
kia muzikos archyvine 
medžiaga, jis jau telkė, organiza
vo archyvą. Lietuviškosios muzi
kologijos istorijoje Juozas Žile
vičius yra labiausiai pagerbtinas 
asmuo, nes jis tikrai buvo su
rinkęs nepaprastai didelius lo
bius. Kaip čia atsišaukia New’ 
Yorko, po jo mirties tą jo archyvą 
kiti tvarkė nerūpestingai. Jo ar
chyvas buvo sujungtas su J. 
Kreivėno archyvu. Dabar pre
mijoje svarbiausias archyvo 
kūrėjas aplenkiamas. Bet tai pa
likime nuošalyje. Ateis laikas, 
kada bus išryškinta muziko Juo
zo Žilevičiaus plati veikla Ameri
koje.

Užkliūva, kodėl gi dabar pre
mijos paskirtos įnirusiems muzi
kams, jų įkurtai institucijai. Iš 
karto taip ir kyla klausimas: kur 
buvote anksčiau, kodėl laiku ne- 
paskyrėte premijos, kai jis, dar 
gyvas būdamas, galėtų bent šiek 
tiek pajusti, kad jo veiklą įvertin
ta. O tai galėjo būti padaryta.

Tokios šokiruojančios premi
jos proga kiekvienas susimąsto: 
kaip čia nutinka? Ar to negalima 
išvengti? Ar negalima prisiminti 
dar mūsų gyvų nusipelnusių mu
zikos, literatūros, meno veikėjų? 
Ar tikrai jau būtina laukti, kol jie
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numirs, o tuo tarpu padalinti 
premijas kitiems jauniems, ku
rie tikrai turės laiko tokio pager
bimo susilaukti?

Tas pats ir dailės srityje. Juk 
mūsų tarpe dar yra dailininkų, 
kurie yra vyresnio amžiaus, tik
rai daug nusipelnę lietuviškai 
dailei, daug dirbę Lietuvoje, 
būdami emigracijoje Vokietijo
je, čia Amerikoje pagelbėję su
rengti parodas, visa laiką palaikė 
lietuviškąjį meną, lietuviškos 
kūrybos mintį. Argi jiems bus 
premijos paskirtos tik jų antka
piui pastatyti?

Premijų skyrimas susijaukė, 
prarado savo pagarbą ir svarbą. 
Juk buvo paskirtos premijos ir 
tokiems, kurie yra nuskendę 
nežinioje, kurie kažkada kažką 
padarė. Paskirta premijos ir už 
kuklius menkaverčius veikimus, 
kuklią kūrybą.

Tas ir verčia susimąstyti, 
kodėl taip nutinka. Argi tokia 
premija, paskirta mirusiam arba 
archyvui, turi savo prasmę. Ar 
ji atitinka Lietuvių Bendruome
nės kūrybiniams polėkiams ir tai 
minčiai, kad reikia ugdyti ir rem
ti savo kūrybą.

Premija turi savo dvi prasmes, 
—ji atžymi už pasiektus laimėji
mus. Ji tuo pačiu skatina ir kitus, 
ypač jaunąją kartą kurti, stengtis 
pasiekti tokio įvertinimo.

O kokį pavyzdį duoda ši muzi
kos premija? Kokiame kampe 
užgrūsti palieka senieji mūsų 
menininkai?

Klausimas prie klausimo, o at
sakymo nėra. Kadangi premijas 
organizuoja Kultūros taryba, jai 
ir tenka pirmoji atsakomybė, ko
dėl taip nutinka? Bet ir Kultūros 
taryba juk yra paklusus aukštes
nei valdžiai?

Dabartinė Kultūros tarybos 
veiklos kryptis reikalauja kito
kios interpretacijos, todėl reikia

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
ių šen. Frank Lautenberg su
prašymu prie Senate svarstomos 
JAV-ių ir Sov. Sąjungos INF nu
siginklavimo sutarties prijungti 
Senato priimtą pareiškimą, kuris 
pareikštų, kad INF sutartis ir 
prie jos jungiami protokolai 
neinterpretuotini kaip Sov. Są
jungos suvereniteto pripažini
mas Pabaltijo valstybėse. Krašto 
valdyba laiške padėkojo šen. 
Lautenberg už jo ir senatorių 
Grassley, DeConcini ir D’Ama- 
to pasiūlytą žmogaus teisių 
amendmentą Nr. 1680 prie INF 
sutarties ir savo ruožtu kreipėsi 
į JAV Senato Užsienio reikalų 
komisijos pirm. šen.C. Pell su 
prašymu minimą amendmentą 
paremti.

Š. m. liepos 3 d. Hamiltono 
mieste, Kanadoje, įvyksiančioje 
VHI-je Laisvojo Pasaulio Lietu
vių Tautinių Šokių Šventėje da
lyvauti užsiregistravo 52 tautinių 
šokių grupės su 2,065 šokėjais. 
Iš užsienio į Šiaurės Ameriką 
šventėn dalyvauti atvyksta tauti- 

kreiptis į naująją JAV LB Tary
bą, kad ji pasisakytų tuo klausi
mu, ar negalima išvengti tų ne
sklandumų, ar nėra kokių kitų 
kriterijų paskirti premijai? Šis 
premijų skirstymo metodas tik
rai reikalingas pagrindinio re
monto, remonto kaip ir Wil- 
liamsburgo tiltas Brooklyne. Jį 
uždarė, kad būtų vėl saugiai at
remontuotas, kad publika galėtų 
keliauti saugiai.

Ir čia reikia įdėti daug darbo, 
apmąstymų, kad premijos būtų 
skiriamos pagal tam tikrą tvarką 
ir už atliktus darbus, pagerbiant 
dar gyvą asmenį — kūrėją. 

Vienuolyno prie San Lorenzo bazilikos kiemas. Nuotr. prof. 
kun. Antano Rubšio

nių šokių grupės iš Australijos, 
D. Britanijos, Vakarų Vokietijos 
(dvi grupės), Argentinos (dvi 
grupės), Brazilijos ir Suvalkų tri
kampio. Gausioms tautinių šo
kių šventės išlaidoms padengti 
Kanadoje ir JAV-se yra renka
mos aukos. Finansams JAV-se 
telkti yra sudarytas jungtinis fi
nansų komitetas (dr. Petras Ki
sielius, dr. Ant. Razma, inž. St. 
Jokubauskas, koordinatorė Bi
rutė Jasaitienė ir kt.). kuris lėšas 
telkia ne tik šokių šventei, bet 
taip pat keletą dienų anksčiau 
Toronte įvykstančiam IV-jam 
Kultūros Kongresui ir VII—jam 
PLB Seimui. Finansų komitetas 
vietovių LB vienetams yra nu
statęs kvotas. Siekiama sutelkti 
$100,000 sumą. Tautinių šokių 
šventės rengimo komitetui va
dovauja dr. Vaidotas Kvędaras. 
Šiame komitete JAV LB yra at
stovaujama Ingridos Bublienės 
ir inž. Alg.Gečio.

-o-
JAV LB Švietimo tarybos pe

reitą rudenį pravestas vajus li
tuanistiniam švietimiu paremti 
sukaupė per 17,000 dol. sumą. 
Panaši suma buvo sutelkta ir me
tais anksčiau. Žinant, kad tuo 
pačiu metu JAV-se vyko vajai 
vietovių ruošiamiems Lietuvos 
600 metų krikščionybės minėji
mams, tenka džiaugtis visuo
menės teikiamu dėmesiu litua
nistiniam švietimui. Švietimo ta
ryba 1987 metais knygoms leisti 
išleido per 39,000 dol. Mokyk
loms ir patintojams knygų iš
siuntė už 23,000 dol. 1988 sausio 
1 Švietimo taryba inventoriuje 
leidinių turėjo už 88,600 dol.

-o-
Dr. Jono Račkausko vadovau-

jamos JAV LB Švietimo tarybos 
sudėtyje įvyko keli pasikeitimai. 
D. Petrutytė tapo koordinatore 
jaunų šeimų projektams, N. 
Mackevičienė — technine Švie
timo Gairių redaktore, R.
Kučienė — sekretorė.

JAV LB Švietimo tarybos narė 
Regina Kučienė surinko ir pa
ruošė lituanistinių mokyklų sce
nai 16-kos vaizdelių rinkinį, rin
kinį padauginus ir įdėjus į plasti
kinius viršelius, Švietimo taryba 
išsiuntinės naudojimui mokyklo
se. Mokyklų susipažinimui Švie
timo taryba prieš kuri laiką iš
siuntinėjo dir. Juozo Masilionio 
paruoštą vadovėlį "Lietuvių kal
bos sintaksė”.

JAV LB Kultūros taryba yra 
sutarusi su New Yorko mieste 
veikiančią “Art Club” teatralų 
grupe į amerikiečių sceną pakar
totinai išvesti rašytojo Ant. 
Škėmos dramą “Awakening” 
(Pabudimas). Ši drama sėkmin
gai pristato pokario metais lietu
vių tautos išgyventą agoniją. 
Veikalo spektakliai vyks šį ru
denį Connecticut valstijoje 
(Storrs), Bostone, Chicagoje, 
Clevelande.ir Los Angeles. Pa
stangas anglų kalta pastatyti 
Lietuvą ir lietuvius liečiantį vei
kalą Kultūros taryba derina su 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 70-ja sukaktimi. Projek
tui vadovauja JAV LB Kultūros 
tarybos pirm. Ingrida Bublienė, 
o jai į talką jungiasi LB vienetų 
vadovai, kultūrininkai ir jaunieji 
New Yorko gyvenantys lietuvių 
kilmės scenos darbuotojai.

JAV LB Kultūros taryba vi
siems JAV-se ir Kanadoje vei
kiantiems dainos vienetams iš
siuntinėjo pereitais metais 
Kultūros tarybos premijuotus 
tris chorinius kūrinius. Kūrinių 
kompozitoriai: muz. J. Govėdas, 
muz. A. Jurgutis ir muzikas, ku
rio tik slapyvardis yra žinomas.

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirm. Darius Sužįedėlis 
painformavo JAV LB Krašto val
dybą apie paruoštus veiklos 
planus ir pristatė šios sudėties 
valdybą: Darius Sužiedėlis — 
pirm.; Paulius Mickus — vice- 
pirm.; Rūta Virkutytė — sekr.; 
Algis Šilas — iždin.; Laurynas 

Vismanas, Vija Bublytė ir Rasa 
Raišytė — rajoniniai* vicepirmi
ninkai, ir Rita Zakarkaitė—ryši
ninkė su Liewtuvos vyčių orga
nizacija. JAV LB ir JAV Lietuvių 
Sąjunga yra susirišusios federa
ciniais ryšiais, pastarosios pirmi-
ninkui įeinant į JAV LB Krašto 
valdybą ir užimant vicepirmi
ninko jaunimo reikalams postą. 
Š. m. gegužės 27-30 dienomis 
Chicagoje įvyksiančio JAV Lie
tuvių S-gos suvažiavimo ruošą 
Krašto valdyba parėmė $500 
suma.

JAV LB Krašto vaidyba 
užmezgė ryšius su Philadelphi- 
joje veikiančia Slepak Fundaci
ja. Minėta institucija siekia pa
veikti JAV Kongresą, kad sovie
tinių kalinių darbu pagamintos 
prekės nebūtų importuojamos į 
JAV. JAV Atstovų Rūmų narys 
kongr. F.* Wolf vadovauja šiai ak
cijai JAV Kongrese ir su juo JAV 
LB Visuomeninių reikalų taryba 
palaiko glaudžius ryšius.

JAV Senate New Jersey valsti
jai atstovaujančio šen. Frank R. 
Lautenbergo esama vieno iš pa
lankiųjų Lietuvos laisvės reika
lui. Būdamas JAV Helsinkio ko
misijos nariu, jis drąsiai kelia so
vietų vykdomus žmogaus teisių 
pažeidimus, būna iniciatorium 
Gorbačiovui siunčiamų protesto 
laiškų, po kuriais pasirašo kiti se
natoriai, dalyvauja antisoyįe- 
tinėse demonstracijose ir pareiš
kimu Senate užrekorduoja kiek
vieną žymesnį sovietų nusikalti
mą Pabaltijo valstybėse. Perei
tais metais, prieš jam su Newar- 
ko katalikų vyskupu lankantis 
Sov. Sąjungoje, šen. Lauten
berg surado laiko susitikti su 
New Jersey LB veikėjais ir iš jų 
gauti pirmines žinias apie padėtį 
iJetuvoje. JAV Krašto vadybos 
pirm. inž.Vyt. Volertas š.m. 
kovo 11 d. laišku šen. Lauten- 
bergui nuoširdžiai padėkojo už 
rūpestį Lietuva ir lietuviais.

Š. m. kovo 7 d.laišku Madiso- 
no miesto merui F. Joseph Sen- 

brenner, Jr., JAV LB Krašto val
dyba pakartojo savo neigiamą 
nusistatymą Madisono - Vilniaus 
“sugiminiavimui”. Madisono 
laikraštis The Capital Times JAV 
LB nepritarimą pacitavo š.m.

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu._______ _
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Nūdien Bendrijos samprata 
kaip organizmas — mistinis Kri
staus kūnas atrodo lyg graži me
tafora bei įvaizdinis posakis, bet 
Apaštalui ši mistinė vienybė 
buvo taip tikra, kaip ir žmonijos 
vienybė. Mat žmonės saisto ne 
vien tik blogis ir kaltė, bet ir 
gėris ir malonė. Apaštalui vie
nybės ryšio jėga yra meilė. Anot 
Apaštalo, visas pasaulis — jo 
kūrimas ir visa, kas yra jame, yra 
meilės poslinkis iš Dievo širdies 
ir grįžimas atgal į Dievo širdį. 
Gyvenimo vargai ir asmeniški ri
botumai pasiduoda tik meilei.

Moterystė Ir lyties 
poreikiai helenlzme

Gyvensena imperijos mie
stuose buvo stiprioje helenizmo 
įtakoje. Šeimos ryšiai buvo 
pairę. Vietoje gyvenimo santuo
kinėje moterystėje, buvo gyve
nama susidėjus. Be to, lytinis 
berniukų išnaudojimas — pede- 
rastija buvo įprastas reiškinys. 
Iškilieji filosofai ir valstybininkai 

— Sokratas, Platonas, Aristote
lis, Perikiis — kadaise gyrė pe- 
derastiją, iškeldami jos naudą 
“berniukų auklėjimui”. Palaip
sniui ši pederastų elgsena vedė 
į santuokinės moterystės nieki
nimą ir moters teisių ribojimą. 
Moterystė liko tik naujų žmonių 
fabrikas. Krikščionybė, perim
dama judėjų moterystės sampra
tą, grąžino lyties poreikius į jų 
santykį su pradine — dieviška 
gyvybės ištaka.

Laiškas Efeziečiams kalba 
apie moterystę krikščioniškosios 
sampratos požiūriu. Moterystė 
yra Kūrėjo įdiegta vyro ir moters 
prigimtyje: “Todėl vyras paliks 
tėvą ir motiną, glausis prie savo 
žmonos ir du taps vienas kūnas” 
(Ef 5, 32; plg su Pr 2,24). Laiško 
autorius pareiškia, kad čia yra ly
ties poreikių modelis ir gairės, 
nes šiame Šv. Rašto žodyje "pa
slaptis yra didelė, — aš tai sakau 
žvelgdamas į Kristų ir Bendriją” 
(Ef 5, 32).

Vyro ir žmonos tapimas “vie
nu”, santykis tarp lyčių, yra įvai
zdis mistinės moterystės, misti
nio tapimo “viena”, tarp Kri
staus ir atpirktos žmonijos.

Ortodoksai — Rytų Bendrija 
turi paprotį vestuvių metu jau
najam uždėti karūną, pavaizduo
dama jį Kristumi, o jaunajai pa
duoti į rankas gyvybės medžio 
šakelę, pavaizduodama ją Ben
drija. Kipre Kretos saloje ir Pe- 
leponeso šventnamiuose teko 
stebėti vestuvių apeigas. 
Karūnos uždėjimas jaunajam ir 
šakelės įteikimas jaunajai palydi
ma šauksmais, foto aparatų blyk
stelėjimais ir muzika.

Santykis tarp Kristaus ir Ben
drijos neįmanoma gaudžiau iš
reikšti ' kaip moterystės 
įvaizdžiu, moterystę neįmano
ma iškiliau sukilninti kaip šia ma
lonės užuomina apie Įsikūnijimą 
ir Bendrijos vestuves.

- Krikščionybė davė šviežią 
pobūdį moters gyvenimui ir 
naują vaidmenį visuomenėje. 
Tarp graikų vyrų nebuvo 
didžiuojamasi gera žmona. Tie
sa, vyrai dažnai girdavo savo 
meilužes. Tarp krikščionių buvo 
puoselėjama vispusiškai savitas 
pomėgis žmonos atžvilgiu. Ro
mos katakombose mačiau išliku
sių kapų įrašų, liudijančių šį sa
vitą pobūdį: Dulcissimae Uxori
— Mylimajai žmonai.

Dręsinimas dvasinei kovai

Kristus-Paslaptis buvo skel
biamas tuo metu, kada Apoka
lipsės žvėris jau siautėjo imperi
jos pasaulyje. Žvėries vardas ar 
jo vardo skaičius — “žmogaus 
skaičius, ir jis yra šeši šimtai 
šešiasdešimt šeši” (Apr. 13,18). 
“Žmogaus skaičių” gauname 
sudėję raidžių skaitmeninę 
vertę. Mat graikai ir judėjai 
skaitmenų vietoje naudojo rai
des.

Pavyzdžiui a - 1, b - 2 i.t.t.. 
įdomu, kad skaičių “666” galima 
sutapatinti su Neron Caesar, — 
hebraiškai nrwn csr, — pagal 
skaitmeninę raidžių vertę, 50 — 
200 — 6 — 50— 100 — 60 — 
200, sudaro “666”. Istorinis fo
nas atitinka Nerono laikotarpį. 
Mat jis buvo pirmasis imperato
rius, kuris persekiojo krikščionis 
ir įkūnijo žiauriuosius Žvėries 
bruožus.

Nerono žvėriškumą krikščio
nių atžvilgiu pasekė ir imperato
rius Domicianas. Skaitau laiške 
Efeziečiams: “...imkitės visų 
Dievo ginklų, kad galėtumėte 
blogą dieną pasipriešinti ir, visa 
nugalėję, išsilaikyti” (Ef 6, 13). 
Labai galima, kad laiškas Efe
ziečiams atspindi ir Nerono, ir 
Domiciano laikotarpį.

Dažnai skaitomi laiškai 
iš kalėjimo

Mano ryšys su Roma yra dau
giasluoksnis Nenuostabu, kad 
šviežieji įspūdžiai nepastebimai 
jungiasi su praeities įspūdžių 
gausa. Kur rasi geresnę užuovėją 
kaip ant Palatino kalvos — didi
ko Famezio sode — surikiuoti 
savo įspūdžius į pasakojimą 
ryšium su apaštalu Pauliumi.

Nūdienė Roma kenčia nuo tar
šos, — matai, girdi, užuodi tar
šą. Senutė Roma nepajėgia ra
miai mėgautis savo gyventojų ir 
svečių poreikiais. Apaštalas Pau
lius mane vis grąžina į savo lai
kus.

Romėnai savo miestą 
Amžinuoju vadina. Apaštalui 
esant kalėjime Amžinajame mie
ste, pradėjo rodytis raukšlės ant 
senstančio imperijos veido. Se
nasis Katonas veltui buvo 
įspėjęs, kad helenizmas Romą 
sužlugdys, ir imperatorius Au
gustas veltui sau davė pontifex 
marimus titulą, veltui įstatymais 
bandė lopyti griūvančią doroviš
kai romėnų šeimą, titulas buvo 
labai spalvingas: "Vyriausias Til
to statytojas”.

“Tiltas” — Romos imperijos 
religinė jungtis. Griūvančiai 
romėnų šeimai paremti to 
neužteko. Neperseniai Ovidijus 
buvo parašęs savo Ars amatoria 
— Mylavimosi menas vadovą 
svetimautojams, užnuodydamas 
jaunimą pomėgiu nešvankumui. 
Pats imperatorius Augustas 

skaudžiai išgyveno šio pomėgio 
padarinius savo dukters Julijos 
gyvenime.

Vergilijus skundėsi, kad seno
ji Roma užgujama religinių vėjų 
iš Rytų. Jis drįso vaizduotkRomą 
kaip frigietišką dievų motiną, 
vainikuotą miesto bokštais, besi- 
smaguriaujančią savo dieviška 
kilme (Eneida VI, 785).

Ir krikščionys kalbėjo apie 
Romą kaip moterį, kuri joja ant 
Žvėries, yra pasileidusi ir šlykš
taus elgesio motina, geria kanki
nių kraują (Apr. 17, 1-7). Senoji 
Jupiterio religija buvo užgesusi, 
romėnai ieškojo atsakymų į liki- 
minius klausimus ir saugios 
užuovėjos savo nerime ir 
baimėse babiloniečių magijoje.

Vietoje religijos romėnai pa
sinėrė prietaruose, o valstybė- 
imperija buvo sudievinta apo
teoze. Įdomu, kad imperija gar
bino save paminkliniais statiniais 
ir svaigo, — girdė save 
šventėmis ir arenos pramogo
mis. Galėjai viską nusipirkti už 
pinigus: įtaką tarp valdžios žmo
nių, pilietybę, prisiekusiųjų bal
są teisme, kareivio priesaiką, 
moters „garbę. Istorija liudija, 
kad kultūros miršta lėta mirtimi. 
Nors Roma ir sirgo puvimo liga, 
ji supliuško tik po keleto šimt
mečių.

(Bus daugiau)



Lietuvių Fondo 25-tojo narių suvažiavimo Chicagoje prezidiumas: dr. A. Razma, 
dr.G. Balukas, dr. J. Valaitis.'Nuotr. J. Tamulaičio

25-SIS LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS
Kaip ir kasmet metinis Lietu

vių Fondo suvažiavimas įvyko 
Chicagoje, Jaunimo centro 
mažojoj salėj. Prasidėjo punk
tualiai 9:30 vai. ryto. LF Tarybos 
pirmininkas Stasys Baras savo 
atidaromajame žodyje pareiškė, 
kad LF jau pasiekė 4 milijonus 
dolerių pagrindinio kapitalo. 
Narių skaičius paaugo ir pasiekė 
6,000. Apgailestavo, kad tai per 
mažas narių skaičius. Mūsų 
uždavinys per ateinančius pen
kerius metus surasti dar 6,000 
narių ir sukaupti 10 milijonų ka
pitalą. Išreiškė padėką visiems 
aukotojams, laikraštininkams ir 
radijo valandėlių vedėjams už 
parodytą dėmesį L. Fondui.

Invokaciją sukalbėjo Milda 
Lenkauskienė, prašė Dievą su
gražinti Lietuvai laisvę.

Mirusiųjų narių pagerbimui 
vadovavo Romona Stepona
vičiūtė, perskaitė mirusiųjų

nas Balukas ir dr. Jonas Valaitis, 
sekretore — Daina Kojelytė.

Savo sveikinimo žodyje gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza 
kreipėsi į suvažiavimą Šiais 
žodžiais: “Jūs esate druska visai 
lietuvių išeivijai”, toliau apgaile
stavo, kad didelis skaičius narių 
iškeliavo į anapus, tačiau jie liks 
mūsų tautos istorijos dalis.

PLB pirm. Vytautas Kaman- 
tas pasveikino čia atvykusius Va? 
sario 16 gimnazijos direktorių 
Andrių Šmitą ir Lituanistikos ka
tedros vedėją dr/B, Vaškelį. Pa-.

švietimo rezultatais, ką įrodė' darybos pirmininkas ir finansinų 
gausios jaunimo "demonstracijos 
už Lietuvos laisvę. Ypač 
įspūdingi buvo naktiniai budėji
mai. Tada suvažiavimą sveikino 
A. Šmitas savo gimnazijos vardu 
ir dėkojo Amerikos lietuviams už 
aukojamą paramą.

Raštu sveikino Amerikos Lie-

Buvo sudarytos šešios komisi
jos, būtent, mandatų registraci
jos, nominacijų, balsų skaičiavi
mo, nutarimų, spaudos, kuriai 
vadovavo A. Juodvalkis ir į savo 
komisiją pasikvietė šiuos spau
dos darbuotojus: J. Šlajų, J. 
Zygą, prel. J. Prunskį (visus 4 
Juozus), Apolinarą Bagdoną ir 
radijo atstovą Balį Brazdžionį. 
Organizacinę komisiją sudarė 
Kostas Dočkus, Vaclovas Mom- 
kus ir Marija Remienė.

įdomiausias punktas buvo ta-
_____ ____ t /ybos Valdybos narių .praneši- J Lenkauskienė - iš Glevelando, 
sidžiaugė'puikiais lituanistinio . mai- Pirmiausiai kalbėjo buvęs1 >fVytautas Kutkus iš Detroito,

jams ir spaudos garsintojams, tufo vardu pranešimą padarė 
kurių dėka buvo pasiekta tokia 
suma. L. Fonde dirba tik viena 
apmokama tarnautoja Alė Stepo
navičienė, savo visokius darbus 
labai kruopščiai ir rūpestingai 
atlieka. Dėkojo kitiems valdybos 
nariams ir visiems talkininkams.

Po jo dar savo pranešimus pa
darė Finansų komisijos — Jonas 
Vaznelis paaiškinęs, kokiu būdu 
investuojami Fondo pinigai, 
Pelno skirstymo k-jos vardu — 
Stasys Baras, Palikimų k-jos — 
dr. K. Ambrazaitis. Kontrolės 
komisijos vardu — Adolfas Mer
kelis.

Naujasis L. Fondo Tarybos 
pirmininkas Stasys Baras pateikė 
suvažiavimui patvirtinti ateities 
veiklos gaires, susidedančias iš 
10 punktų. Vienas iš svarbiųjų 
buvo šeštasis, kuriame buvo pa
siryžta įtraukti į Fondą jaune
sniąją kartą, tuo užtikrinant ilga
laikį LF išlikimą.

Registracijos komisijos vardu 
Alė Steponavičienė pranešė, kad 
suvažiavime dalyvauja 147 na
riai su 9,145 balsais.

Šešių tarybos narių rinkimams 
vadovavo dr. Ferdinandas Kau
nas; buvo balsuojama slaptu bal
savimu. Balsavimo rezultatai yra 
tokie: Gediminas Balukas gavo
— 7,383 balsus, Daina Kojelytė
— 5,955, Jonas Račkauskas — 
5,976, Antanas Razma — 7,534, 
Jonas Valaitis — 7503, Algirdas 
Ostis — 6,446.

Tokiu būdu jie visi buvo iš
rinkti į Tarybą dar trejiems me
tams. Į Kontrolės komisiją kan
didatavo ir buvo išrinkti šie 
asmenys:

Adolfas Markelis — 5,774 bal
sus, Juozas Rimkevičius—6,019 
balsus ir Juozas Žygas — 5,132 
balsus.

Apie L. Fondo veiklą kitose 
vietovėse pranešė, būtent Milda

pirm. dr. G. Balukas. Institutas 
įregistruotas Springfielde, kaip 
ne pelno siekianti organizacija ir 
atleidžiamas nuo mokesčių. , 
Pažymėjo, kad užsimota steigti 
dailės muziejų kartu su Čiurlio
nio galerija. Projektuojama Illi
nois paveikslų galerijoj surengti 
dail. J. Domšaičio paveikslų pa
rodą. Prašė remti to Instituto 
veiklą.

Po to diskusijose dalyvavo ke
letas atstovų su klausimais, į ku
riuos S. Baras labai plačiai atsa
kinėjo.

Nutarimų k-jos pirm. V. Ka- 
mantas perskaitė nutarimus, ku
rių buvo 8. Iš vietos T. Antanai-

tis siūlė, kad Tarybos rinkimuo
se būtų daugiau kandidatų, negu 
šeši. Ir šis pasiūlymas ir kiti 8 
buvo priimti rankų plojimu.

Uždarydamas suvažiavimą S.

skaičiumi, sklandžia darbų eiga 
ir pažadėjo plačiau informuoti 
lietuviškąją visuomenę apie nau
juosius L. Fondo užmojus.

Suvažiavimas užbaigtas, su- 
giedant Lieuvos himną. Po to 
visi dalyviai buvo pakviesti į ka
vinę pietums ir pabendravimui. 
Šis suvažiavimas parodė, kiek L. 
Fondas yra nuveikęs, kokia di
delė jo reikšmė ir kad LF idėja 
gyva, ir visuomenės pritarimas 
jai nė kiek nemažėja. A. P. B.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE NAUJI 
VARGAI PETRUI GRAŽULIUI

1987 metais narių 110 pa
vardžių. Petras Želvys jų pager
bimui uždegė žvakę, ir visi su
stojo tylos minutei.

Į prezidiumą buvo pakviesti 
dr. Antanas Razma, dr. Gedimi-

tuvių B-nės Kultūros Tarybos 
vardu Ingrida Bublienė.

Praeito metinio suvažiavimo 
protokolą perskaitė Daina Koje
lytė, kurį suvažiavimas priėmė 
plojimu.

T .ietuvių Fondo tarybos pirm. Stasys Baras daro pranešimą 
narių suvažiavime. Nuotr. J. Tamulaičio

reikalų tvarkytojas Povilas Ki
lius. 1987 metais aukomis ir pa
likimais gauta 217,738 dol. Pa
grindinis kapitalas pasiekė 
3.902,558 dol. (Dabar jau viršija 
4 mil.) Lietuvybės išlaikymui 
skirta 225,000 dol. Į L. fondą 
įstojo 133 nauji nariai. Didysis

t Marija Remienė — apie įgalioti
nių veiklą ir jų atsiektus gerus 
rezultatus, organizuojant L. 
Fondui lėšų telkimą.

Lietuvių Dailiojo Meno Insti-

(Newx Yorkas, balandžio 6, 
LIC) Lietuvių Informacijos Cen
tro žiniomis, Petrą Gražulį ap
kaltino kalinio taisyklės pažeidi
mu. Vilniaus Lukiškių kalėjimo 
vyresnybė primetė, kad jis vasa
rio 8 d. pasimatymo metu 
kalbėjo “ko negalima kalbėti”, 
būtent apie jo primušimo aplin
kybes teisme.

Vasario 2 d. įvykusiame 
Gražulio teisme, nuteistas po 
teismo nuosprendžio paskelbė 
bado streiką už Lietuvos tautinį 
ir dvasinį atgimimą. Jam kal
bant, jį puolė civilis asmuo ir du 
milicininkai, kurie 70 teismo 
stebėtojų akivaizdoje jam 
užgniaužė bumą, jį žiauriai pri
mušė ir iš teismo salės išvilko.

Vasario 8 d. įvykusiame pasi
matyme su keliais šeimos nariais 
(Gražulio šeimoj yra 15 vaikų; du 
broliai yra kunigai) Gražulis nu
siskundė, kad teismo salėje jo 
veidą griebęs čekistas ką nors 
purkštelėjo jam į burną ir supa- 
raližavo liežuvį.

Jį Lukiškėse belankantieji šei
mos nariai tuoj pastebėjo, kad 
viena jo veido pusė ir akis buvo 
paraudonavus. Gražulis spėlio
jo, kad tai buvo nuo paleistų che

mikalų. Kai jie šią temą palietė, 
kalėjimo sargas pasimatymą nu
traukė.

Po poros dienų, Lukiškių koo- 
peratyvinės dalies viršininkas 
kalėjimo papulk. Adomaitis pak
vietė Gražulį pokalbiui, kurio 
metu pripažino, kad Gražulio 
pokalbis su svečiais buvo užrašy
tas ir teigė, kad Gražulis pra
sižengė kalinio taisyklėm 
kalbėdamas apie teismo inciden
tą. Gražuliui užklausus ko gali
ma ir ko negalima per pasimaty
mą kalbėti, papulkininkas į klau
simą neatsakė. Gražuliui buvo 
duota suprasti, kad jam gręsia 
mirtis, jei jis nepasirašys po pa
ruoštu ir jam pakištu' pareiški
mu. Gražulis nepasirašė.

Paskutinėmis žiniomis, 
Gražulis yra pervežtas į Pravie
niškių lagerį kur jam skirta atlikti 
10 mėnesių bausmę už atsisaky
mą vykdyti karinius apmokymus 
okupacinėj sovietų kariuo
menėj.

(LIC)

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
akcijų kritimas nepakenkė L. 
Fondui, nes pardavus visas akci
jas gauta pelno 145,000 dol.

Iš viso pajamų turėta — 
402,091 dol., Išlaidų būta — 
79,190 dol., Pelnas — 317,329 
dol.

Iš to pelno įvairiems lietuviš
kiems reikalams paskirta 
255,000 dol. Atskiromis pozici
jomis paskirstyta šitaip:

Švietimui — 121,720 dol., 
kultūriniams reikalams — 
87,820 dol., visuomeniniams 
reikalams — 54,460 dol.

Toliau buvo Valdybos pirmi
ninkės Marijos Remienės pra
nešimas. Ji pasidžiaugė, kad per 
1987 metus L. Fondo pagrindi
nis kapitalas paaugo 271,738 do
leriais. Taigi pakilo ir narių 
skaičius. Tie metai buvo L. Fon
do jubiliejiniai (25 m.) metai, ir 
spauda bei radijas labai plačiai 
tai pagarsino lietuvių visuo
menės tarpe. Dėkojo aukoto-

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS
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GEROS ŽINIOS!
<M norite pasikvteatl gintinos iš Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, dabar yra geriausias 
laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryštem su giminių Iškvietimu bei Mdlmu P amą lankytis 
užsienyje, yra žymiai palengvinti. Kreipkitės Į mus, pasiųsime smulkią Informaciją.

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite „toilfree” arba rašykite:

Baltic American Holidays Ine
A0M8CN0F

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
501 Fifth Avenue. New York. N.Y. 10017 • (212)972-0200

TOLL FREE 
1-800-835-6688

(atkelta iš &psl.) 
kovo 28 dienos laidoje išspau
sdintame B. Mulhem straipsny
je. JAV LB Krašto valdyba savo 
nusistatymą remia jos atstovų 
•turėtais pokalbiais su JAV Infor
mation Agency ir Sister Cities 
International pareigūnais Wa- 
shingtone, kurie negalėjo su
teikti garantijų dėl Lietuvos val
stybingumo ir mūsų tautinių — 
kultūrinių interesų apsaugojimo 
“sugiminiavimo” atveju. Wi- 
sconsino valstijoje gyvenąs akty
vus bendruomenininkas prof. 
Vyt. Janušonis JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos yra pak
viestas Vilniaus - Madisono klau
simą stebėti ir palaikyti ryšius su 
kitomis vietos lietuvių organiza
cijomis.

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybai džiaugsmą kelia ameri
kiečių spaudoje pasirodę mūsų 
tautiečių laiškai redakcijai Lietu
vos reikalais. Š. m. kovo 3 d. 
laidoje New Jersey šiaurinės da
lies laikraštis The Record išspau
sdino ilgamečio New Jersey LB 
apygardos valdybos pirm. Kazi
miero Jankūno laišką, kuriame 
prisiminta nepersenai atšvęsta 
Vasario 16-ji sovietų vykdomi 
žmogaus teisių paneigimai Lie
tuvoje, ir demonstracijomis ro
domas noras nusikratyti sovie
tinės priespaudos. įdomiu suta
pimu, toje pačioje laikraščio lai
doje tilpo ir kitas laiškas redakci
jai, prisimenąs praėjusias Lietu
vos ir Estijos nepriklausomybės 
šventes ir giliai užjaučiąs jų sun
kią dabartinę padėtį. Straipsnio 
autorius — David B. Winkle- 
stein iš Parsippani, N.J.

Prieš keletą metų Michigano 
valstijos sostinėje įkurta LB-nės

apylinkė Rūdija, kad gausi lietu
viškoji visuomenė nebūtina apy
linkę įsteigti ir Lietuvos padėtį 
išgarsinti .Š. m. vasario pirmą 
savaitę dr. Ramualdo

Kriaučiūno vadovaujama LB 
apylinkės valdyba pakvietė Lan- 
singe apsilankyti mūsų tautos re
zistentą doc. Vyt. Skuodį. Jo at
vykimą LB darbuotojai puikiai 
panaudojo sunkiai Lietuvos 
būklei amerikiečių tarpe išgar
sinti. V. Skuodžiui valstijos Se
nato buvo įteikta Senato ir mie
sto proklamacijos, suorganizuo
tas susitikimas su Senato daugu
mos vadu John Engler ir vysku
pijos valdytoju Vyk. Kenneth Po- 
vish, o taip pat ir pasimatymas 
bei pobūvis su vietos LB apy
linkės nariais. V. Skuodžio apsi
lankymą Lansinge bei jo pasisa
kymus išsamiais straipsniais 
aprašė Davė Poulson Lansing 
State Joumalvasario 3 d. laidoje 
ir Gražina Kriaučiūnienė Lan- 
singo vyskupyjos oficioze The 
Catholiic Weekly vasario 13 d. 
laidoje. Abu straipsniai pailiu
struoti nuotraukomis. Tenka pa
stebėti, kad porą dienų prieš V. 
Skuodžiui atvykstant, Michiga
no valstijos legislatoriai priėmė 
rezoliuciją, kuria Vasario 16-ji 
skelbiama Lietuvos diena Michi
gano valstijoje. Be abejo, tai Mi
chigano valstijos legislatūroje 
esančių brolių Anužių, aktyviai 
įsijungusių į Lansingo LB aply- 
linkės veiklą, nuopelnas.

Providence LB apylinkės val
dybos sekretorius dr. Ant. Va- 
liuškis daug talkina JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybai jos 
pastangose veikiant į JAV Senatu 
vadovybę Lietuvos reikalais.

Plotu maža ir lietuviais ne
gausi Rhode Island valstija JAV- 
ių Senate vaidina svarbų vaid
menį užsienio politikoje. Mat, 
jos šen. Claiborn Bell vadovauja 
Senato užsienio reikalų komisijai 
ir jo pritarimas keliamam klausi
mui yra svarbus. Rhode Island 
valstijoje esančiai Providence 
LB apylinkei tenka būti pagrin
diniu LB reikalų pristatytoju. 
Pastebėtina, kad savo plunksna 
dr. Valiuškis ne vienu atveju pa
sisako politiniais klausimais. 
Šiais metais The Providence 
Journal vasario 16 ir vasario 26 
laidose paskelbė dr. Valiušldo 
pasisakymus lietuviškais klausi
mais.

Adv. Patience T. Huntwork, 
vadovaujanti akcijai kad Ameri
kos Advokatų Sąjunga (ABA) nu
trauktų bendradarbiavimo su
tartį su Sovietų Advokatų Sąjun
ga, š.m. balandžio 12 dieną tele
fonu painformaveo JAV LB Kraš
to valdybos adm. Alg. Gerčį, jog 
ji gavusi ABA prezidento užtikri
nimą, kad gegužės mėnesį pasi
baigianti sutartis su sovietais ne
bus atnaujinta. A. Gečys vasario 
.pradžioje Philadelphijoje suor
ganizavo baltų demonstraciją 
prie Franklin viešbučio, kuria
me vyko ABA pusmetinis su
važiavimas. ABA vadovybės ka
pituliacija tenka džiaugtis ir 
mūsų pastangomis vertai galime 
didžiuotis.

JAV LB Krašto valdyba pak
vietė prie Chicagos gyvenantį vi
suomenininką — spaudos dar
buotoją Juozą Baužį būti atstovu 
antrininku 1988 metų Lietuvių 
Fondo Pelno skirstymo komisi
joje.

< -



CALIFORNIJOS GUBERNATORIUS PAS LIETUVIUS
1988 m. kovo 25-ji buvo isto

rinė diena Californijos lietu
viams, nes pirmą kartą nuo lietu
viškos bendruomenės susiorga- 
nizavimo Californijos guberna
torius* priėmė lietuvių delegaci
ją. Ir tai nebuvo tik nusifotogra- 
favimo ir oficialiai sakomų 
žodžių sesija, bet ilgas (apie 35 
min.) ir intymus pokalbis. Gu
bernatoriui buvo pateikta geros 
informacijos, ir jis pats rodė ini
ciatyvos apie lietuvius ir Lietuvą 
daugiau sužinoti.

Šis susitikimas turi savo istori
ją. Į Los Angeles ruošiamą Lie
tuvos krikščionybės 600 metų ju
biliejaus minėjimą, tarp kitų 
žymių žmonių, buvo pakviestas 
ir gubernatorius George Deuk- 
mejian. Jis šventėje nedalyvavo, 
bet sutiko įeiti į garbės komitetą, 
o gubematūrai atstovauti at
siuntė savo patarėją dr. John 
McCarthy. McCarthy jau kartą 
buvo dalyvavęs Baltų Laisvės ly
gos suruoštoje žpogaus teisių 
konferencijoje, o prieš tai 
turėjęs ryšių su Californijos lie
tuviais respublikonais.

Linas Kojelis konferencijos bankete sako pagrindinę kalbą: 
kairėje — Avo Piirisild, Baltų Laisvės lygos pirmininkas, 
dešinėje — Amerikos Teisininkų sąjungos Sovietų Sąjungos 
ekspertė P. T. Huntwork ir konsulas Aivars Jarumanis.

Kovo 19 d. Baltų Laisvės Lygos suruoštoje žmogaus teisių 
konferencijoje, Los Angeles, Calif., temą “Šiuometinė baltų 
politinė veikla” simpoziumo forma svarsto (iš kairės) Latvijos 
garbės konsulas Aivars Jarumanis, prezidento spec. patarėjas 
Linas Kojelis, Estijos garbės konsulas Jaak Treiman ir pa
garsėjusios studijos ‘The Annexaation of the Baltic States” 
autorius, teisininkas William J.H. Hough UI.

LB CONNECTICUTO APYGARDA

RENGIA

VAKARĄ SU PROF. VYTAUTU SKUODŽIU

IR

NELE IR ARVYDU PALTINAIS 
(Iš Vakarų Vokietijos)

New Britain, Connectlcut 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 

396 Church St 
šeštadienį, balandžio mėn. 30 d. 

7:00 v. v.

Po Programos šokiai grojant 
MATHIAS orkestrui iš Waterburlo

Stalus 10 žmonlŲ galima užsakyti pas:
» Hartforde—£ Dresllūtę tel. 236 - 5501

VVaterbury - V. Vaitkų, (Spauda) 33 Congress 
Avė.

tel. 756 - 5173

Pavieniams vietos bus parūpintos 
Auka 10 dol. asmeniui

Prieš atvykdamas į Krikščio
nybės jubiliejaus šventę, jis pa
prašė šventės rengimo komiteto 
pirmininkę Angelę Nelsienę nu
siųsti jam informacinės lite
ratūros apie Lietuvą, todėl ir jo 
žodis banketo metu buvo turi
ningas ir įdomus. Čia įvyko dar 
didesnis suartėjimas su šiuo gu- 
bematūros įtakingu asmeniu.

Pasiremdama artimais ir drau
giškais ryšiais su McCarthy, An
gelė Nelsienė pradėjo vesti de
rybas dėl pasimatymo su guber
natoriumi. Pokalbiai ilgai nu
sitęsė, kol buvo atrastas tinka
mas laikas ir aptartos visos susi
tikimo detalės. Ir taip susitiki
mai įvyko kovo 25 gubernato
riaus įstaigoje Los Angeles mie
ste.

Gubernatorių į pasimatymą 
palydėjo du patarėjai (vienas jų • 
dr. J. McCarthy) ir oficialus foto
grafas. Angelė Nelsienė, talen
tingai reprezentuodama lietu
vius, pasveikino gubernatorių, 
padėkojo už bendradarbiavimą 
ruošiant Krikščionybės jubilie-

jinę šventę, painformavo apie 
būklę Lietuvoje, palygindama 
su įvykiais Armėnijoje (guberna
torius yra armėnų imigrantų 
sūnus} ir apie lietuvių susiorga- 
nizavimą Lietuvių Bendruo
menėje. Įteikė dovanas: meniš
kame stove įmontuotą Lietuvos 
krikščionybės jubiliejinį me
dalį, paaiškindama jo simbolius 
ir prasmę ir Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimus “A Radiance in the 
Gulag”. Tai sudarė progą dau
giau pasakyti apie Lietuvos oku
paciją, pasipriešinimo sąjūdžius 
ir apie pačią Nijolę Sadūnaitę.

Pareikšdamas solidarumą su 
kovojančia lietuvių tauta guber
natorius lietuvių delegacijai 
įteikė proklamaciją, pasirašė pe
ticiją sovietų Gorbačiovui, kad muota ir turi įgimtą talentą turi- 
Lietuvos tikintiesiems būtų mą informaciją perteikti kitiems, 
grąžinta Vilniaus katedra, ir taip Ji metų laikotarpyje vadovavo 
pat pažadėjo jam parašyti spec
ialų laišką. Jis domėjosi dovano
mis ir klausinėjo apie Sadūnaitę, 
Califomijos lietuvius, jų susior- 
ganizavimą. Buvo nustebintas 
lietuvių didesniais projektais, 
k. t. Amerikos Lietuvių Centro 
Washingtone kūrimu. Apgaile
stavo, kad Amerikos armėnai 
gan vėlai pradėjo politiškai orga
nizuotis, todėl jų įtaka nesanti 
pakankamai stipri.

Toje pačioje priėmimo salėje 
buvo ir Califomijos lietuvių re
spublikonų delegacija, kuriai va-

Šypsniai 
iš anapus 
geležinės 
uždangos

Kur varva?
U Jaunavedžiai po ketvertų

— . Drauge pardavėjau, at- Alėtų'laukimo gavo butą nauja- 
sverkite man dešimtį kilogramų me Antakalnio name, Vilniuje, 
miltų, — sako senutė. — Pa
laukite, gal kiek mažiau, dešim
ties kilogramų nepanešiu.

— Nesirūpink, bobute, drąsiai 
imk dešimtį. Aš juos taip atsver- 
siu, kad panėši, — nuramina ją 
sovietinis pardavėjas.

Krautuvėj

Maskvos restorane
— Kas per pietūs šiandien? — 

klausia svečias padavėją.
— Ir nesigėdinate, drauge pi

lieti, — atsako padavėja. — Jau 
antrą mėnesį pas mus valgote 
ir vis dar nežinote, kas gamina
ma pietum?

Irgi blogai
Tėvelis kolchoze skaitė vai

kam knygą apie piemenukus 
“buržuaziniais laikais”. Paskui 
tarė:

— Matot, kaip tada tokie vai
kai, kaip jūs, vargdavo, ganyda
mi gyvulius.

— Kad mes, tėveli, neturim 
nė gyvulių, — choru atsakė vai
kai...

Mokesčiai
Kai Brežnevas vizitavo Indiją, 

„ jis turėjo tokį pasikalbėjimą su 
ponia Gandhi.

Brežnevas: Kaip jūs privertė- 
te tą visą minią šičia susirink
ti ir mane sveikinti?

Gandhi: Mokėjome kiekvie
nam maždaug po vieną rupiją.

Brežnevas: Rusijoj mes daro
me kitaip. Kas nepaklauso įsa
kymo atvykti, tas turi mokėti 
rublf

Restorane
Sovietiniame restorane pada

vėja klausia klientą:
— Ką jūs gėrėte: kavą ar ka

kavą?
— Nežinau, nes labai atsida

vė žibalu.
— O, tai tikriausiai buvo ka

va, nes kakava pas mus atsiduo
da naftalinu ... ^ .

Broliškumas
Sykį lietuvis ir rusas vaikš

tinėjo Vilniaus Maironio parke 
ir užtiko pamestą piniginę su ke
liolika kapeikų. Rusas sako lietu
viui: 

dovavo jų pirmininkė Liucija 
Mažeikienė. Lietuviai respubli-
konai jau nuo seniau daro spau
dimą, kad į Califomijos valdiškas 
pozicijas gubernatorius paskirtų 
ir lietuvių. Mažeikienė turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su guberna
torių.

Gubernatoriui išėjus, Angelė 
Nelsienė Lietuvių Bendruo
menės vardu pasveikino jo pa
tarėją dr. John -McCarthy, 
padėkojo už jo palankumą lietu
viams ir talką ir įteikė Sadūnaitės 
prisiminimus ir lietuviškų mar
gučių albumą. McCarthy buvo 
pageidavęs gauti lietuvių perio
dinių leidinių sąrašą. Angelė 
Nelsienė jam įteikė 22 lietuviškų 
laikraščių ir žurnalų adresus.

LB Vakarų apygardos pirmi
ninkė Angelė Nelsienė lietuviš
kais klausimais yra gerai infor-

kelių didesnių renginių suruoši
mui, puikiai pasirodė televizijos 

. diskusijose su Tadu Dabšiu įti
kinėjo Califomijos Švietimo ta
rybą, kad į naujai ruošiamus au
kštesniosioms mokyklos istori- 

. jos vadovėlius įtrauktų komuni
stų ir nacių įvykdyto genocido 
faktus Baltijos kraštuose. Jos ve
stas pokalbis su Califomijos gu
bernatoriumi irgi buvo sėkmin
gas. Dabar ji rūpinasi gauti pasi
matymą su Los Angeles arkivy
skupu Roger Mahony.

J. Kj.

— Abu kartu pastebėjom. 
Abu pakelėm, tai ir dalinkimės 
kapeikomis broliškai.

Į tai lietuvis:
— Dalinkimės ne broliškai, 

bet lygiomis.

Viskas būtų gerai, jei lietui lyjant 
nelašėtų. Šiaip taip prisišaukė 
remontuotojus. vienas jų klau
sia:

— Ar tikrai visame bute varva 
vanduo?

— Ne, ne visur. Iš krano 
nei lašo.

Rimta priežastis
— Kaip tau ne gėda! Dar tik

10 valanda ryto, o tu jau esi 
girtas girtutėlis!

— Tu man, brolau, turi at
leisti ... Aš neturiu laikrodžio.

A'U'D'ZA VIENINTELĖ PROFESIONALI

LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ1988 metais
5-kk>«n, 10-člal bei 15-kal dienų patogiausiomis lėktuvų Unijomis 
Išvykimo datos iš Toronto Ir kitų Š. Amerikos mleety

Gegužės6-20
Gegužės 19-blržeilo 3
Gegužės 25-birž. 8/12
Birželio 9-24
Birželio 30-liepos 17

Užsisakykite dabar —gausite papildomą nuolaidą 
Smulkesnes žinias telkiame 
tel. (416) 769 - 2500

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, UUSĖ, 
DALIA, INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiš
kai, lenkiškai, vokiškai, Itališkai, Ispaniškai 
Mūšy įstaigoje įrengti kompiuteriai: 
PEGASUS/GEMINI bei TDS
Mūsų įstaiga yra narys — IATA, T-comm, BBB, CUA

Adresas: 2100 Bloor SL W. Toronto, Ont, Cenada, MBS 1M7 
Tel. (416) 769 - 2500 Telex 06-986766 TOR

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM

ELIZABETH,NJ.

Nepriklausomybės minėji
mas

L. B. Elizabetho apylinkės 
valdybos pagrindinis metų ren
ginys yra Vasario 16-toji, nes tai 
brangiausia ir svarbiausia lietu
vių tautinė šventė. Kaip ir praei
tyje taip ir šiais metais prie lietu
vių Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčios šalia Amerikos vėlia
vos plevėsavo ir Lietuvos tri
spalvė.

Mišias už Lietuvą aukojo kleb. 
kun. Petras Žemeilds ir kun. 
emeritas Juozas Pragulbickas. 
Pastarasis pasakė gana nuoširdų 
ir šventei pritaikytą pamokslą. 
Parapijos choras, Liudo Stuko 
vadovaujamas jausmingai giedo
jo Lietuvoj gyvenančio kunigo- 
kompozitoriaus Gedimino Šukio 
sukurtas mišias. Jų metu smuiku 
pamaldų muzikinę dalį taipgi pa
pildė Julius Veblaitis, pagroda
mas po vieną J. B. Bacho ir W. 
A. Mozarto kūrinį.

Pasibaigus pamaldom visi da
lyviai persikėlė į-parapijos salę, 
kur prasidėjo antroji dalis. 
Minėjimą atidarė ir jam vadova
vo L. B. Elizabetho aplylinkės 
pirmininkas Julius Veblaitis. Jis 
pakvietė solistę Angelę 
Kiaušaitę sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po to sekė 
kun. Juozo Pragulbicko malda- 
invokacija. Toliau pirmininkau
jantis supažindino su kalbančiu, 
dar čia niekad negirdėtu Juozu 
Kojelių, atskridusiu net iš toli
mosios Califomijos.

Prieš tai jau buvo skelbiama, 
kad tai yra žmogus, pasižymėjęs 
visuomeninėj ir politinėj veikloj. 
Lietuvoj jis dirbo mokytoju Kre
tingos gimnazijoj. Buvo jis kietas 
žemaitis, patrijotas, dirbęs po
grindyje vokiečių okupacijos 
metais. Už savo lietuvišką veiklą 
buvo nacių areštuotas ir bausmę 
jam teko atlikti net keturiuose 
kalėjimuose.

Savo gerai paruoštoj kalboj 
prelegentas išryškino tris pa
grindinius punktus. Pirma, 
mums reikia judinti ir įtaigoti, 
kad Lietuvos okupacija tebėra 
dar neišspręstų pasaulio valsty
bių problemų sąraše. Antrą, 
mums reikia ieškoti ir surasti 

j Lietuvos bylai palankių ir įtakin
gų draugų. Trečia, mes privalo-

(nukelta į 7 psl.)

Ltepos6-20
Uapos 20* rugpjūčio 2
Rugpjūčio 11-27
Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21

Gruodžio 27 — sausio 10 1989

IŠ VISUR
— Lietuvių Katalių Religinės 

Šalpos metinis narių ir direkto
rių susirinkimas, numatytas ba
landžio 26, nukeliamas į gegužės 
27, antradienį, 1 vai. popiet. Su
sirinkimas įvyks Religinės Šal
pos patalpose, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y.

— JAV LB Švietimo taryba šį 
pavasarį išsiuntė finansinę para
mą vietovių lituanistinėms mo
kykloms. Parama siunčiama per 
LB vienetus, kurie čekius per
duos mokyklų vadovybėms. 
Kaip ir pereitais metais, Lietu
vių Fondas vietovėse vykdomą 
lituanistinį švietimą vėl parėmė 
30,000 dol. suma.

— Philadelphijos 3-čia Lietu
vos vyčių kuopa gegužės 15 
ruošia 75 m. organizacijos sukak
ties minėjimą Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, 324 Wharton St., 
Phila.,Pa 19147. Padėkos mišias 
celebruos vysk. P. Baltakis 1 vai. 
p.p. Mišių metu giedos Stanley 
Petraičio vadovaujamas padidin
tas Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero 
parapijų choras. Po pamaldų, 
2:30 vai. įvyks banketas Penn- 
sport Caterers, 2029 S. 3rd. St., 
Philadelphia, PA. Auka $25.00. 
Dėl daugiau informacijų kreip
tis: H.Shields, tel. 215 334 - 
6858.

— Dail. Zitos Sodeildenės ir 
dail. Ados Sutkuvienės kūrinių 
parodos atidarymas Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje, meno 
galerijoje, įvyks balandžio 22. 
Paroda tęsis iki gegužės 14.

— JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkas ir Pedagoginio insti
tuto rektorius dr. Jonas Račkau
skas pasirašė sutartį su The Chi- 
cago Censortium of Colleges and 
Universities, kuria universiteto 
užskaitai bus teikiami už lietuvių 
kalbą (iki 12 semestro valandų) 
ir tautinius šokius (iki 4 se
mestro valandų), kreditai bus 
teikiami per Chicago State Uni- 
versity.

— “Laisvė”, New Yorko* 
“pažangiųjų” lietuvių laikraštis, 
dėl finansinių sunkumų užsi
darė.

— Jaunųjų ateitininkų vasa
ros stovyklos registracija jau pra
sidėjo ir tęsis iki gegužės 15. Re- 

I gistracija vyksta per kuopų 
globėjus. Pavieniai asmenys ar 
turį kokių klausimų gali kreiptis 
adresu: Eglė Paulikienė, 9 S. 
221 Rosehill La., Downers G ro
vė, UI. 60516. Tel. 312 985 - 
5579.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Kurapka, Elizabeth, N.J., 
D. Baskys, Santa Monica, Calif. 
Užsakė kitiems: K. Butkus, Ja- 
maica, N.Y. — B. Bakui, So. Pa- 
sadena, Fla. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.

S



| Palangą Ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį Ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienu — 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 dienu — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279 
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienu — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija 
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, IzMiingrudc 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1

17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkljn, Šveicarija 
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049 
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, VVaršuvoje 2, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija 
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399 
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399 
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399 
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 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 dienu — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399 
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399 
Kelionė 816 — rugpjūčio i6 - 30 — $2,399 
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2 
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729
Vikduje 8 naktys.

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWT0N, MA 02166
(617) 965-8080

LITHUANIAN COOKERY
in English, 316 pages, price 10 dol.

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

Užsakau “Llthuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1 dol.

v
Vardas, pavardė ...........  —

Numeris, gatvė............................ ..—................................. ........

Miestas, valstija, Zip...................................................................

STOKIME NARIAIS j LIETUVIŲ
FONDĄ
ir didinkime turimus jnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinj švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos, Margu rašto keliu. 

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

tos pajėgos. 30 dol.
B. Daunoro, Čekisto naguose. 

10 dol.
J.Audėno, Lietuvos Val

stiečiai Liaudininkai. 10 dol.
A. Gustaičio, Pakelėje j 

pažadėtų žemę. Satyrinės elegi
jos. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol. —

Z. Raulinaičio, Kelias į sostą 
10 dėl.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji. 
4 dol.

A. Maceinos, Orą et lebora. 
10 dol.

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

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydį 10 dol.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, NY. (Persiunti
mui $1.00.

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

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

BNlK-BV-mniL 
Postage puiri both umys 

Fnst, conuenientpriuate, safE^res! 
Thot's luhat BflnHIHE-BIHnniL is 
Gretel, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas peštu So. Boston Savings

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban
ką ar juos atsiimti, tai galite itiUcti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavąs, bankas tuoj į-
z x traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 

mas, kad jūaų pinigai
y p™*“*. -^=7

' K F leldžlamua jataįymų. \ i 
-' Jr^Dėnengvo tėūpymb bū- >

do per paštą skambinkit Ąr.
Donahue 268-2500 - .

arba rašykit paduotais adresate.

MAINOmCt

>

AURCD W. AMCMIBALO

South Boston 
JSavįngs Bank

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

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

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasd, B. S.
77-61 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 jiuraŠOmos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172Ž23). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 

. Woodhaven, N.Y. 11421.

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

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Nr. 8804/BAL

CY kOLietuva 15 d^pSskva 2 d., gegužės 16-birželk) 3. N.V^J .50.00; Chicago 
$2,215.00. .
Lietuva 'jgT Maskva 1 d., Leningradas 1 d., AmstP-^ 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,00; Chicago $2,195.00. x #
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas*^ d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio-3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00, 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Uetuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $3,349.00; Chicago $2,435.00.
Uetuva 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.

INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
. NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE
.s

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.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industrie# 
‘ 10401 South Robertą Road 

Palos Kilis, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 <faL Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė    ------------------------------------------- —........

Numeris, gatvė ..—____________ ---------------------_.......................... ;

^sestas, vaisi Ha, Zip--------------------------------............____ _ ___ ;

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: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, VVaterburyje

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs Ir certlflkatus, negu kiti 
bankai. - -

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS jstalga Rlchmond HIII veikia 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.

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



Iš Apreiškimo parapijos choro koncerto, kuris buvo kovo 27 tos parapijos bažnyčioje. 
Vargonais groja Matas Yatkauskas, diriguoja Viktoras Ralys, choro vadovas, solo gieda 
Rasa Bobelytė-Brittain. Nuotr. V. Maželio

APIE IŠGIRSTĄ 
KONCERTO DALĮ

JUOZAS STANKŪNAS
Lietuvių R. K. Apreiškimo pa

rapijos Brooklyn, N.Y., choras 
yra įsipareigojęs kiekviene riais 
metais Verbų sekmadienį, savoj 
batžnyčioj surengti religinės 
muzikos koncertą.

Šiemet tai įvyko kovo 27 su 
skirtingu būdu sudaryta progra
ma. Pirmiau buvo atliekama išti
sai kantatos, oratorijos bei 
stambūs veikalai. Šiemet pro
grama buvo suorganizuota iš 
smulkių kūrinių ir dar iš pereitų 
koncertų pakartota ištraukos iš 
kantatų “Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai” — Th. Dubois, 
“Stabat Mater” — G. Rossini ir 
iš “Reguiem Mass” —- G. Verdi 
Confutatis solo bosui. Nesant 
lietuvio boso solisto, giedojo 
amerikietis Joseph Gustem. Jo 
stiprus, sodrus tikro boso spal
vos balsas visiems patiko.

APOLONIJAI BALTAKIENEI

JAV LB Krašto valdyba

Lietuvoje mirus, jos sūnums J. E. vysk. PaulIu^OFM, 
Ir Inž. Pranui nuoširdžią užuojautą reiškia

Mylimai Motinai

A. A.
MARIJAI OKUNIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos sūnui arch. Jurgiui Ir ma
rčiai Irenai Okuniams, mūsų mieliems draugams, reiš
kiame giliausi? užuojautų ir dalinamės Jų skausmu.

Marina ir Zigmas Raulinaiciai

Norime pranešti draugams, pažįstamiems Ir 
giminėms, kad mūšy mylima Mama ir Babonytė 

BRONĖ GADEIKIENĖ,

sulaukusi 88 m. amžiaus, gyvenusi Phlladelphljoje, 
Pa., po Ilgos Ilgos mirė balandžio 8. Palaidota ba
landžio 14 Iš Šv. Andriejaus bažnyčios Šv. Grabo 
kapinėse.

Nullūdusios dukros
Aldona, Regina, Audrone

* su šeimomis

Buvo naujiena išgirsti “Agnus 
Dei” G. Bizet solistą atliekant su 
choru. Sis kūrinys dažniausiai tik 
solo giedamas, o čia buvo puikiai 
aranžeruotaš choro vaidmuo. 
Solo partija giedojo Elizabeth 
Hyon, choro narė. Jos lengvas, 
lyrinis sopranas gal neatitiko 
dramatinės nuotaikos kūriniui, 
kurį dažniausiai atlieka dramati
nio pobūdžio tenoras; Ta pati vo
kaliste giedojo solo partiją “Par- 
ce Domine”, Gounodo: čia ji 
buvo tinkama, savo vieton.

Gana vykusiai praskambėjo 
“Laudate Dominum”, Mozarto. 
Artėjant užbaigai buvo pakartota 
iš “Stabat Mater” Inflamatus.

Buvo įdomu išgirsti, labai re
tai lietuvių chorų repertuare gir
dimą, “Sanctus-Benedictus”, C. 
Gounodo. Tai tikras meno per
las. Tokį kūrinį atlikti chorui 
reikėjo gerokai pasitempti, cho- • 
ras savo vaidmenį atliko be prie
kaištų. Šių trijų paskutinių kūri
nių solistė buvo Rasa Bobelytė- 
Brittain, sparčiai žengianti į 

terpretacijai. Dauguma mūsų 
mėgėjų parapinių ir draugijų 
chorų aukštose gaidose rėkia ir 
truputį užkyla, o žemose vieto
se, kada piano gieda, priešingai, 
žemina neišlaiko tonacijos. Ne
moka dengti arba tyliai giedant, 
išlaikyti toną. Čia daugiausiai 
nuo chorvedžio priklauso. 
Apreišld mo parapijos choras to
kių klaidų nedaro.

Choristų eilėse matosi ir jau
nų veidų, kurie užtikrina choro 
ateitį. Daugelis jų turi didelę ir 
ilgą chorinę praktiką, kas chorą 
įgalina imtis atlikti ir sunkius bei 
sudėtingus kūrinius.

Muzikas V. Ralys iš prigimties 
turi nepaprastą talentą, jautrią 
klausą, muzikalinį jautimą. Jau 
eilė metų gilinasi muzikoje ir da
bar studijuoja Manhattan Muzi
kos mokykloje, New Yorke, sie
kia universiteto lygio pasiruoši
mo.

Vargonais palydėjo Matthew 
Yatkauskas, jaunos kartos muzi
kas, baigęs Manhattan Muzikos 
mokykloj vargonų klasę, vargo
nininkavo keliose parapijose, ir 
pas lietuvius Elizabethe porą 
metų dirbo. Dabar mokosi New 
Yorko diecezijos seminarijoj ir 
kitais metais tikisi ją baigti, būti 
kunigu.

priekį muzikos meno dirvoje.
Tenoro rolę, vieton Paul 

Dulkės, susirgusiam gripu, atli
ko amerikietis Dale Smith, jau 
įsigijęs kultūringo solisto priva
lumus.

Koncertas baigtas su J. Sibe- 
liaus (1865-1957) “Finlandia”. 
Tai yra pagrindinė tema jo labai 
vertingos simfonijos “Finlan
dia”, puikiai harmonizuota cho
rui atlikti. Jo kūryboje ryškiai at
sispindi suomių tautos muzikos 
meno dvasia.

Apreiškimo lietuvių parapijos 
choras, muziko Viktoro Ralio va
dovaujamas, ir jo pagelbininkui 
Donald Brower talkinant, yra 
gerai susigiedojęs, turi išlygintą 
sąskambį, švarių intonaciją. Pak
lusnus dirigento mostams bei in-

Jis yra geras bažnytinės muzi
kos akompaniatorius. Jis aiškiai 
supranta savo paramos svarbą ir 
jo solo pasažai atlikti sklandžiai, 
išlaikytas tinkamas balansas tarp 
vargonų ir balsų.

Daug prisideda prie pakapinio 
choro klestėjimo kun. Jonas Pa
kalniškis, Apreiškimo parapijos 
klebonas. Jo rūpeščiu ir gerų pa- 
rapiečių finansine parama baž
nyčia yra meniškai išdažyta, at- 

„naujinti altoriai bei stovylos.

< ' ' A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

Lietuvoje mirus, Jos sūnų, Jo Ekscelenciją vyskupą 
Paulių Baltakį, OFM, ir kitus artimus jo gimines giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Marytė R. Antanaitis Shalins 
Eduard ir Martha Antanaitis 
Antanas ir Marija Sturonas 
Julia Antanaitis Kowrak ir šeima 
Ona Antanaitis Bleming ir šeima 
Bolis ir Phyllis Antanaitis ir šeima 
John Antanaitis
Pranas ir Vincė Antanaitis ir šeima.

APOLONIJAI BALTAKIENEI
Lietuvoje mirus, Jos sūnų — vyskupą Paulių Baltakį 
ir kitus Jo gimines nuoširdžiai užjaučia.

Paul ir Laima Antanaitis
Gregory ir Viktorija Antanaitis 
Mark, Susan ir Matthew Antanaitis 
Gary, Susan ir Ashlie Antanaitis 
Wendy-Ann Antanaitis 
Maria Josepha Antanaitis

Califomla

APOLONIJAI BALTAKIENEI
mirus, jos sūnų J. E. vysk. Paulių Baltakį, nuoširdžiai 
užjaučiame Ir Jungiamės maldoje.

Jonas ir Elena Matulaičiai

MARIJAI OKUNIENEI
mirus, jos sūnui inž. Jurgiui Okunlul su žmona Irena 
reiškiu gilių užuojautų.

Dr. Anastazija Goeldneris

m nkios—

bilis nugrimzdo į pakalnę. Jonas 
Šuopys guli Cushingo ligo
ninėje, Brocktone, o žmona gy
dosi namuose.

Sužeistas Balfo 72 
skyriaus pirmininkas

Balandžio 4 d. ryte netoli savo 
namų Brocktone automobilio 
avarijoje sunkiai sužeistas Balfo 
72-ojo skyriaus pirmininkas Jo
nas Šuopys. Jam sulaužyta kairė 
ranka ir dešinė koja, žmonai 
sužalotas veidas. J Šuopių vai
ruojamą automobilį trenkė iš 
priešingos pusės dideliu greičiu 
lėkęs austomobilis, kuris 
kažkodėl persimetė iš dešinės į 
kairę gatvės pusę. Smūgis buvo 
toks stiprus, kad Šuopių automo-

Grožis, švara, meniška nuotaika 
duoda dvasinę šilumą, gerą savi
jautą. Jis taip pat muzikoj nusi
mano ir reikalui esant pats moka 
vargonais groti, ir gali vargoni
ninką pavaduoti.

ELIZABETH, N.J.
(atkelta iš 5 psl.)

me atsižvelgti ir remti kovoja
nčios tautos pastangas nusikraty
ti okupacine priespauda Lietu
voje. Svečias kalbėjo įtikinančiai 
ir patraukliai, ir jo kalba užtruko 
maždaug 27 minutes. Žmonės 
išklausė dėmesingai, lyg laukda
mi dar daugiau jo įdomių mi
nčių.

Meninėje dalyje pasirodė so
listė Angelė Kiaušaitė ir pianistė 
Frannie Covalesky Kavaliau
skaitė, abi profesionaliai pasi
ruošusios menininkės. Kiaušaitė 
yra baigusi balso studijas Curtis 
muzikos institute Philadelphi- 
joj, o Kavaliauskaitė fortepijono 
magistrą — Manhattan School of 
Music New Yorke.

Angelė padainavo šešias dai
nas: tris lietuvių kompozicijas ir 
tris ne lietuvių. Vieną iš lietuviš
kųjų dainų buvo čia gyvenančio 
komp. Juozo Stankūno 
Žiburėlis. Atliko ji Saulėtekį. 
Saulėlydį, vieną čekų kompozi
ciją ir taipgi linksmąją Čigonę. 
Pianistė Kavaliauskaitė paskam
bino du techniškai gana sudėtin
gus Šopeno kūrinius. Publika 
abiem menininkėm nepagailėjo 
plojimų.

Ką tik iš Baltųjų Rūmų, spec
ialiu paštu gautas, puikiai sure
daguotas Prezidento Reagano 
pareiškimas buvo perskaitytas 
energingos bendruomenininkės 
Rasos Ardytės-Juškienės. Ta 
prezidento proklamacija oku
puotos Lietuvos spaudoje sukėlė 
protestų pareiškimus. Girdi, ne
sikiškit į Lietuvos vidaus reika
lus ir 1.1, ir 1.1. Tai pirmas atsiti
kimas istorijoj, kad Amerikos 
prezidentas padarė tokį palankų 
pareiškimą. Tą raštą Federal Ex- 
press paštu atsiuntė prezidento 

; specialus patarėjas Linas Koje
lis.

Į Albino Stuko aukų paragini
mą labai jautriai atsiliepė visi 
minėjimo dalyviai ir greit sudėjo 
2825 dolerius. Tai yra tikrai 
įspūdinga suma, atsižvelgiant į 
tai, kad ją sudėjo 65 aukotojai.

Trečiąją minėjimo dalį sudarė 
užkandžiai ir pabendravimas 
apatinėj salėj, kur žmonės galėjo 
pavalgyti ir jaukiai pabendrauti. 
Beje Emilija Jūrevičiūtė turėjo 
lietuviškų knygų ir spaudos sta
lą.

L. B. Elizabetho apylinkės 
valdybą sudaro Arūnas Bitėnas, 
Rimas Bitėnas, Emilija Jūre
vičiūtė, Tarybos narė Rasa Ar
dytė-Juškienė, Julius Veblaitis ir 
Albinas Stukas. Už tai jiems 
priklauso padėka.

Malonu patirti, kad aukų dar 
atsiunčia paštu minėjime ne
galėję dalyvauti lietuviai. Tai yra 
gražus tautinio solidarumo pavy
zdys.

j.p.v.

Kun. Alberto Kontauto 
sukaktis

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone klebonas kun. Al
bertas Kontautas mini kuni
gystės 40-ties meų sukaktį. Tos 
sukakties proga gegužės 1 d. Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone sukaktu
vininkas aukos padėkos mišias, 
dalyvaujant vysk, Pauliui Balta
kiui, o tuoj po mišių pagerbimo ' 
banketas vyks Lantana restorane 
Randolphe. Ten nuo 5 vai. po
piet ligi 6 vai. bus susipažinimas 
— socialinė valanda, o 6 vai. va
karo vakarienė, šokiams grojant 
Joe Paseikos orkestrui iš Con- 
necticut valstijos. Kaip mišiose, 
taip ir bankete dalyvaus ir kalbės 
vysk. Paulius Baltakis.

Stud. Ramona Steponavičiūtė 
— pavyzdys

Laisvės Varpo pavasariniu 
koncertu So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose ne tik su
daryta Bostono ir apylinkės lie
tuviams reta kultūrinė atgaiva ir 
užbaigtas Lietuvių Fondui ket
virtas milijonas pagrindinio ka
pitalo, bet taip pat konkrečiu pa
vyzdžiu parodyta, koks mūsų 
jaunimas galėtų ir turėtų būti. 
Tą pavyzdį sudarė Lietuvių Fon
do stipendininkė studentė Ra
mona Steponavičiūtė iš Chica- 
gos, koncerte-minėjime atstova
vusi Lietuvių Fondui. Jos pasa
kyta kalba pasižymėjo minčių 
šviežumu ir gilumu, gražiu jų 
dėstymu, taisyklinga ir turtinga 
lietuvių kalba. Balandžio 10 d. 
laidoje Laisvės Varpas pardavė 
jos įspūdžius iš Bostono, kurie 
dvelkė įdomiu originalumu, jau
triu nuoširdumu ir taiklumu. 
Savo įvade ir užsklandoje pro
gramos vedėjas Petras Viščinis 
pareiškė, kad tektų džiaugtis, jei 
visas mūsų jaunimas pasektų jos 
pavyzdžiu, įsijungtų į lietuvišką 
veiklą ir jaunatvišku entuziazmu 
bei karštu užsidegimu dalyvautų 
joje, kaip tai daro stud. Ramona 
Steponavičiūtė.

LB-nės tarybos rinkimų 
populiarinimas

Balandžio 10 d. pradedant 
LB-nės XII-sios tarybos rinki
mus, Laisvės Varpas vėl skyrė 
jiems vedamąjį. Šį kartą progra
mos vedėjas Petras Viščinis aiš
kino, kad demokratinėje sant
varkoje rinkimai sudaro patiki
mą visuomenės valios pareiš
kimą, o taip pat rodo tos visuo
menės subrendimą, rūpinimąsi 
jos reikalais ir atsakomybės pa
jautimą jų tvarkymu. Rinkimų 
reikšmę ir svorį pripažįsta net tie 
kurie yra linkę diktatoriškai tvar
kyti visuomenės gyvenimą. Pa
vyzdys — jėga, smurtu ir klasta 
Lietuvos okupavimas ir įjungi
mas į Sovietų S-gą. Norėdama 
tą veiksmą pateisinti, Sovietų S- 
ga'įrodinėja, kad Lietuva pati 
nubalsavusi įsijungti į Sovietų S- 
gą. LB-nės XIII-sios tarybos 
vykdomi rinkimai — tai proga 
kiekvienam pasisakyti dėl LB- 
nės atliekamų ar neatliekamų 
darbų, išrenkant tuos^Jkuriais 
pasitikima, o susilaikant nuo bal
savimo už tuos, kurie reiškė 
savo, ne visuomenės valią. Gau
sus balsuotojų skaičius sustiprins 
mūsų veiklą, pakels liėtuvių 
svorį šio krašto visuomenės ir ad- 
ministacijos akyse, sugriaus oku
panto tvirtinimą, kad išeivija 
esanti nudžiūvusi šaka, suteiks 
stiprybės okupacijoje ryžtingie
siems kovotojams dėl Lietuvos 
laisvės.

Šalia to dar perduotos ištrau
kos iš Darbininko savaitraščio 
vedamojo: “Atlildme tautinę pa
reigą — balsuokime**, pateikta 
Bostone vykdomų rinkimų tvar
ka ir Bostono apygarados kandi
datai.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 24, sekmadienį, 
3 vai. popiet Adomo Jakšto — 
prel. A. Dambrausko mirties 50 
metų sukakties prisiminimas.

New Yorko Lietuvių Gydyto
jų Draugijos metinis susirinki
mas įvyks gegužės 7, šeštadienį, 
2 vai. popiet. Kultūros Židiny, 
361 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. Gydytojai, dantų gydyto
jai, medicinos ir odontologijos 
studentai kviečiami jame gausiai 
dalyvauti.

Adomo Jakšto — prel. Alek
sandro Dambrausko mirties 50 
metų sukaktis bus paminėta 
Kultūros Židiny balandžio 24, šį 
sekmadienį, 3 vai. popiet, (žiur. 
skelbimą).

New Yorko šaulių kuopos su
sirinkimas Kultūros Židinyje 
įvyks balandžio 29.

Danutės Mikulskytės - Hat- 
zitheodorou, paguldytos New 
Yorko - ligoninėje^ sveikata 
gerėja.

Už a. a. Petrą Žilionį mirties 
sukaktuvių proga mišios buvo 
aukojamos kovo 30 Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Šeima 
prašo velionį prisiminti maldo
se.

Tėvų pranciškonų koplyčioje 
Brooklyne balandžio 30, šešta
dienį, 9 vai. ryto mišios bus au
kojamos už ligonius ir mirusius. 
Užprašė ateitininkai. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Rasos Razgaitienės, Ameri- 
cans for Due Process koordina
torės, platus straipsnis apie Au
stralijos senato sprendimus 
ryšium su sovietiniais įkalčiais 
pasirodė ukrainiečių anglų kal- 

' bos laikraštyje Ukrainian Week- 
ly praėjusią savaitę. Australijos 
senate liudijo ir adv. P. Žumba- 
kis iš Chicagos.

15 DIENŲ LIETUVOJE
Vyto Gerulaičio kelionių 

agentūra rengia ekskursiją į Lie
tuvą. Vilniuje ir kituose Lieti 
vos miestuose galės praleisti 15 
dienų. Grupė išvyksta rugpjūčio 
8, grįžta rugpjiūčio 29. Grupei 
vadovauja pats Vytas Gerulaitis.

Visais informacijos reikalais 
kreiptis: Vytas Gerulaitis 94-10 
Jamaica Avė., Woodhaven,, 
N. Y. 11421. Tel. 718847-5522.

A. a. Marijos Okūnienės švie
siam atminimui Marina ir Zig
mas Raulinaičiai skiria 50 dol. 
auką Kultūros Židiniui paremti.

Seselė Igne Marijošiūtė ba
landžio 16 lankėsi Maironio li
tuanistinėje mokykloje New 
Yorke, kur perėjo per visas kla
ses. Diskusijų ir pokalbių formo
je pasidalino mintimis su jauni
mu apie krikščioniškąsias ir lie
tuviškas vertybes. Ta proga Put- 
namo seselėms, buvo įteikta 
kukli auka paremti jų jaunimo 
auklėjimo darbą. Praėjusį 
mėnesį mokykloje lankėsi dokto
rantė Jolita Gudaitytė, kuri su
pažindino jaunimą su Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga ir bendra orga
nizacine veikla.

Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskrities suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, birželio 5 
Apreiškimo parapijos salėje. 
New Yorke. Šeimininkai Lietu
vos vyčių 41 kuopa kuriai pirmi
ninkauja Bill Kurnėta. Vyčiai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti-.

Antanas ir Jadvyga Vytuviai 
iš Woodhaven, N.Y., ilgamečiai 
spaudos rėmėjai, ju prenumera
tos mokesčiu atsiuntė 60 dol. La
bai ačiū.

Elena M. Yontosh iš Rahway, 
N.J., linki Darbininkui pasi
puošti vilties ir meilės žiedais, 
— taip rašo laiške ir prideda 90 
dol. auką. Labai už viską dėkoja 
Darbininko administracija.

Kun. Simonas Morkūnas iš 
Sioux City, Iowa, ne tik apsi
mokėjo savo prenumeratą, bet 
nepamiršo Argentinos lietuvių, 
jiems užsakydamas laikraštį. 
Spaudai skiria 75 dol. Padėka 
spaudos rėmėjui.

Bronis J. Kasias iš Wyoming,‘ 
PA, kiekvieneriais metais prie 
prenumeratos mokesčio prideda 
didesnę auką Darbininko palai
kymui. Šiemet už 50 dol. auką 
administracija labai dėkoja.

15 dienų ekskursija iš Mon- 
trealio į Lietuvą nuo birželio 24 
iki liepos 11 su privilegija laisvai 
važinėti po visą Lietuvą. Kaina 
1980 dol. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis į L. Stankevičių, 
1053 Crescent Point, Albanel, 
Duvemay, Lavai, Quebeck, Ca- 
nada. H7G 4K7. Tel. 514.669 
8834.

ADOMO JAKŠTO -
PREL. ALEKSANDRO DAMBRAUSKO, 
įžymaus lietuvių mokslininko, poeto, matematiko, 
literatūros kritiko, laikraščių redaktoriaus

50 METŲ MIRTIES
SUKAKTIS
bus prisiminta balandžio 24, sekmadienį,
3 v. popiet Kultūros Židinio mažojoje salėje

Paskaitę apie Adomo Jakšto visokeriopę veiklę 
skaitys kun., dr. VOLDEMARAS CUKURAS.

Jo kūrybos ištraukas skaitys jaunimas: *
RASA ADAMS Ir ALEKSANDRAS MALDUTIS.

Programai vadovaus: GINA SIMONAITYTĖ

Po programos — vaišės "A

Atskiri kvietimai niekam nesluntlnėjaml.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti J šię popietę.

įeinant aukojama

Renola LIETUVIŲ KATALIKIŲ
MOTERŲ KULTŪROS 
DRAUGI J A

Sofija ir Antanas Domeikai iš 
Durand, 111, atnaujino prenume
ratą su 100 dol. Dėkingi Darbi
ninko leidijai už taip dosnią 
auką.

Raymondas Balsys iš New 
Yorko miesto atnaujino prenu
meratą, pridėdamas 60 dol. Dar
bininko administracija
nuoširdžiai dėkoja.

Jadvyga Muraškienė iš Wa- 
terbury, Conn., nuolatinė Dar
bininko rėmėja, atnaujindama 
prenumeratą, pridėjo 50 dol. 
auką. Nuoširdi padėka.

Eufemija Cibienė iš Great 
Neck, N.Y., visada paremia 
Darbininką. Dėkinga admini
stracija už 40 dol. auką.

Dr. Birutė Balčiūnas iš Balti- 
more, M D, kiekvieneriais me
tais atsiunčia dvigubą prenume
ratos mokestį. Nuoširdi padėka
už sveikinimus ir 40 dol. auką.

Mr. & Mrs. A. Landsbergis, 
iš Upper Marlboro, M D, jau 
dveji metai, kaip prenumeratos 
atnaujinimui atsiunčia 40 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame.

L. Religinės Šalpos naujasis 
priestatas pamažu baigiamas. 
Sudėti langai, baigiamas dengti 
stogas. Drauge tvarkomi ir vi
daus įrengimai. Tikimasi, kad 
pavasarį bus baigti visi darbai.

Arts Club Theatre, kuriam 
vadovauja Linda Pakri ir Arūnas 
Ciuberkis, balandžio * mėnesį, 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais stato: Austrijos dramaturgo 
Arthur Schnitzlerio The Feast of 
Dionysus, kuriame trys individai 
yra surakinti vienas su kitu 
gelbėdami savo gyvybes. Jame 
pasirodo lietuviam pažįstamas 
Paul Taylor Robertson, kuris 
turėjo vieną iš pagrindinių rokų 
Antano Škėmos Pabudime. Ai> 
tras vienaveiksmis And at this 
Hour. Du broliai, kuriuos VietŠ 
namo karas atitolino vieną nuQ 
kito, pagaliau susitinka vienj 
tvankų rugpjūčio vakarą. Artistai 
tikri' broliai Jay ir Gay Reedt 
Stvan Song prasideda paskui 
tinėse I Pasaulinio karo dienose! 
Jaunos “society” poniutės susitif 
kimas su poetu, tik ką sugrįžusi^; 
iš baisaus karo. Kokia gali būti 
jų ateitis? Ateikite į Arts Clutj 
theatre ir sužinosite. Aušros! 
Vartų parapijos salėje, 570 Broo-Į 
me St. Dėl informacijos skam-* 
bintir 212 575 - 5566.

Hiring! Federal govemmeni 
jobs in your area and overseas> 
Many immediate openings wit« 
hout waiting list or tęst. $154 
68,000.Phone call refundable? 
602 838- 8885. Ex. 6057.

Jei norite greit parduoti at 
pirkti nuosavybę investavimui, 
atostogoms ar nuolatiniam apsi
gyvenimui Lake Worth, Paimi 
Beach, Juno Beach ar Jupiteri 
Teąuesta, Fla., apylinkėse,| 
skambinkite Era Realtrust Pro- 
perties Ine., Algis Petrulis.; 
Tel.407 622 - 5000 arba vakarais

Americans for Due Process 
siūlo pilno laiko darbą vasarai 
lietimui studentui ar studente. 
Darbas vyktų New Yorko prię- 
miesčiuose. Lietuvių kalbos 
žinojimas naudingas, bet nebūti
nas. Susipažinimas su kompiute- 
rių naudojimu taip pat naudin
gas.

Kauniečių ir jų bičiulių dėme
siui!. Dalyvaujantys G. T. IN
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8808/F rugpljūčio 15 - 31 d. 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie
toj Vilniaus. Neskubėdami ga
lėsite apžiūrėti Kauno ir apylin
kių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai 
tai pat praleis 3 dienas Olandijo
je. Vietų skaičius ribotas. Kreip
tis: 10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 430 
- 7227.

DAUG SVETELIŲ

Sėkminga Atvelyko popietė 
Kultūros Židiny

Lietuvių Moterų Klube Fede
racijos New Yorko klubas kasmet 
per Atvelykį surengia Atvelykio 
popietę. Šiemet toji popietė 
buvo balandžio 10 Kultūros Židi
nio didžiojoje salėje. Popietė 
buvo bene didžiausia iš visų 
rengtų, nes sutrauikė svetelių
apie 180.

Šventiški papuošimai

Velykų švenčių nuotaikoje pa
puošiama pati salė ir valgių sta
las. Ant langų padeda gėlių, prie 
scenos būna didelė vaza su pava
sario geltonais žiedais, pumpu
rais.

Labiausiai papuošiamas sta
las. Čia pilna dekoratyvių žalu
mynų ir daugybė valgių, pyragų, 
margučių. Valgiai sudedant ant 
abiejų milžiniško stalo galų si- 

Spetriškai. Čia nereikia eiti 
aplink stalą, kad susidėtam sau 
tinkamus valgius. Užtenka tik 
pusės kelionės.

Taip pat veikė ir baras, pritai-

Apreišldmo parapijos mokyk
loje gegužės 1, sekmadienį, 12 
vai., tuoj po sumos, parapiečių 
ir svečių susirinkimas motinoms 
pagerbti. Bus programa ir 
vaišės.

A. a. Viktorijos Bagdonienės 
atminimui Anelė Šimkienė 
Kultūra Židiniui paaukojo 25 
dol. Židinio administracija už 
auką dėkoja.

^Praleiskite savaitę Palangos 
pliaže! Už nedidelę pridėtinę 
kainą G. T. INTERNATIONAL 
birželio ir rugpjūčio mėn. ek
skursijų dalyviai gali praleisti 7 
dienas privačiame kurorte Pa
langoje. Čia Gintaro muziejus, 
Birutės kalnas, 19 a. botanikos 
parkas ir saulės palydos garsiuo
ju Palangos tiltu. Kreiptis: 10401 
S. Roberts Road, Palos Hills, IL 
60465. Tel.: (312) 430 - 7272.

Advokatas Povilas Žumbakis su N.Y. Maironio mokyklos mo
kytojais po pasikalbėjimo apie OSI su vyresnėm klasėm. Iš 
k. Aldona Pintsch, adv.P. Žumbakis, dr. Bronius Nemickas, 
ir vedėja Vida Penkienė.

PRIE MARGUČIŲ

kytas įvairiems žmonių porei
kiams.

Pradedama dainomis
Gaila, kad dėl techniškų 

kliūčių viskas vėlinosi apie gerą 
pusvalandį.

Klubo vadovybė į tokias 
pietes įjungia ir kultūrinę pro
gramos dalį. Dažniausiai pak
viečia įvairius solistas.

Šių metų popietei pakvietė so
listę Rasą Bobelytę-Brittain, 
kuri čia mūsų akyse išaugo ir jau 
reiškiasi kaip simpatinga solistė- 
dainininkė.

Pirmiausia reikia ją pagirti, 
kad labai gerai suprato .savo 
uždavinį—dainuoja lietuviams 
lietuviškoje popietėje. Visą pro
gramą ji atliko lietuvių kalba. Pa
sirinko lietuvius kompozitorius, 
o vieną Zellerio operetės ištrau
ką išsivertė į lietuvių kalbą. <

Dauguma solistų pasirenka 
jau žinomas, publikai pritaikytas 
dainas, o šiuo atveju ji atnešė 
daugumoje visai naują repertua
rą, rečiau girdimą. Ir tai tikrai 
yra verta pagarbos. Kad taip visi 
dainininkai stengtųsi į savo kon- 
.certus įjungti vis naujas dainas, 
dainuoti lietuviškai, tikrai pa
sidžiaugtų lietuviai kompozito
riai, ir publika susipažintų su 
naujais kūriniais.

Solistė padainavo: Išauš pava
saris — Br. Budriūno, Atsikėlus 
anksti rytelį — A.. Mikulskio, 
Ugdė motušė — J. Žilevičiaus, 
Na tai kas - K. Kavecko (tai vie
nintelė daina iš populiaraus re
pertuaro), Klausyk širdies — B. 
Gorbulskio, To nebus — iš ope
retės "Paukščių pardavėjas” — 
Zellerio.

Buvo skelbiama, kad akompo- 
nuos muzikas Viktoras Ralys, jo 
vietoje alcftmponavo jų draugas 
amerikietis, o su Viktoru Raliu 
ji padainavo “Oi berneli vientu
ry” duetą, tai visa apvaidindami. 
Bisui padainavo iš St. Šimkaus 
operetės "Čigonai” duetą — Aš 
apsivilkčiau čigono rūbą.

Tegu ir kiti pasinaudoja šiuo 
pavyzdžiu — į koncertas įnešti 
kuo daugiau lietuviškos muzi
kos!!!

Pradedame puotę

Visai programai nuo scenos 
vadovavo klubo pirmininkė dr. 
Marija Žukauskienė. Buvo ir 
padėkota, ir gėlės įteiktos. Tada 
pirmininkė supažindino su rete
sniais ir tolimesniais svečiais, 
kurių buvo net iš Waterburio ir 
kitų vietovių. Maldą sukalbėti 
pakvietė Tėv. Kornelijų Bučinį, 
OFM, Darbininko redaktorių. 
Jis kalbėjo iš vietos, nesinaudo- 
dams scenos mikrofonu.

Vaišes pradėti pakvietė Liet. 
Gen. konsulo Aniceto Simučio 
žmoną Janę Simutienę. Ji pirmo
ji su konsulu ir priėjo prie vaišių 
stalo.

Tada visi nuo visų stalų apsuko 
didįjį vaišių stalą. Svetelių buvo 
daug, tai ir pradžioje buvo sun
koka patekti į eilę ir pripildyti 
savo lėkštę. Bet visko visiems 
užteko. Tokia svetelių gausa, 
žinoma, viską suvalgė, ištuštino, 
ir kavos užteko tik po vieną puo
delį- Bet ir tai buvo gerai!

Laimėjimai
Pabaigoje buvo loterija. 

Laimėjimam buvo leista vaza, 
servyzas, kvepalai ir piniginė do
vana Visiem įspūdį padarė, kad 
geriausias dovanas — vazą ir ser
vizą laimėjo tas pats žmogus — 
Leonardas Šimkus, iš Lenox, 
N. J. Nieko nepadarysi, tokia jau 
žmogaus laimė, nes loterijos 
buvo pravestos tvarkingai.

Popietė buvo graži, įspūdin
ga, nes susirinko tiek daug 
svečių. Ir labai gera, kad į tokią 
popietę atėjo jauna bekylanti so^ 
listė su lietuvišku repertuaru.

Jūs, mielosios popiečių 
rengėjos, nepavarkite, suraskite 
vis naujų lietuviškų talentų, kad 
mūsų lietuviškose salėse visada 
būtų gyva lietuviškas kūryba, 
lietuviška daina ir gyvas lietuviš
kas džiaugsmas, (p.j.)

407-747-5946.
Jauna mergina, lietuvė, ieško* 

darbo. Gali atlikti betkokį darbąj 
pagal nurodymą, patarnauti vy-' 
resnio amžiaus žmonėms. Tel.' 
718 849 - 8421 — Birutė.

ATLIEKU JVA1RIUS 
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 bet 
ką.

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

Skambinti: Algis Urlielis 718 
849 - 8093.

SVARBUS KASOS PRANEŠIMAS
JEIGU GALVOJATE PIRKTI AUTOMOBILJ - SKUBIAI KREIPKITĖS į KASĄ, NES 
GEGUŽĖS 5,6 IR 7 ĮVYKS NEPAPRASTAS PRIVATUS NAUJŲ MAŠINŲ IŠPAR
DAVIMAS.

PER KREDITO UNIJŲ SPECIALŲ SUSITARIMĄ SU VIETINĖM AU
TOMOBILIŲ PARDUOTUVĖM, JUS GALĖSITE NUSIPIRKTI NAUJĄ MAŠINĄ SU 
LABAI DIDELE NUOLAIDA. O KASA JUMS PAGELBĖS SU SPECIALIAI TA 
PROGA SUMAŽINTA 9.2 % PASKOLA.

ŠIUO METU YRA SIUNTINĖJAMI LAIŠKAI, KURIUOSE NURODYTOS AU
TOMOBILIŲ PARDUOTUVĖS IR KITOS PRIVATAUS IŠPARDAVIMO DETALĖS. 
PATARIAMA TUOJ PAT KREIPTIS į KASOS ĮSTAIGĄ, KAD IŠ ANKSTO UŽSITIK
RINUS PASKOLOS PATVIRTINIMĄ, NES KAS BUS PIRMESNIS, TAS TURĖS 
GERESNĮ AUTOMOBILIŲ PASIRINKIMĄ.

RICHMOND HILL KASOS DARBO VALANDOS SAVAITĖS DIENOMIS YRA 
NUO 9 VAL RYTO IKI 5 VAL VAKARO. KETVIRTADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS 
ĮSTAIGA ADARA NUO 9 IKI 7:30 VAL. VAKARO. O ŠEŠTADIENIAIS NUO 9 IKI 
2 VAL PO PIET. GEGUŽĖS 5 IR 6 ĮSTAIGA VEIKS ABI DIENAS IKI 7:30 VAL 
VAK., O GEGUŽĖS 7IIG 5 VAL

NEPRALEISKITE ŠIĄ NEPAPRASTĄ PROGĄ ĮSIGYTI AUTOMOBILĮ SU GE
RIAUSIOM SĄLYGOM IR UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ. SKAMBINKITE Į KASĄ DARBO 
VALANDOMIS 718 441-6799 ARBA 441 - 6947.


