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VYTAUTAS SKUODIS EUROPOJE

Savaitės 
įvykiai

Paskutiniu metu sovietinės 
Rusijos respublikos laikraščiui 
“Sovetskaja Rosija” paskelbus 
ilgą straipsnį, kritikuojantį so
vietinėj spaudoj įsigalintį polinkį 
kritikuoti Stalino valdymo meto
dus, komunistų partijos organas 
“Pravda” šokosi ginti gen. sekre
toriaus Gorbačiovo peršamos at
virumo ir persitvarkymo politi
kos. Iš to daroma išvada, kad 
Sov. S-goj tebevyksta kova tarp 
Gorbačiovo reformų šalininkų ir 
partijos konservatyviųjų ele
mentų, kuriem vadovauja įtakin
gas Politbiuro narys Ligačiovas.

Lenkijai, minint Varšuvos 
geto sukilimo 45 m. sukaktuves, 
buvo paskelbta, kad du žydų 
“Bund” organizacijos veikėjai 
Henryk Ehrich ir Wiktor Alter 
1941 m. nuvykę į Maskvą viešai 
protestavo prieš Sov. S-gos inva
ziją į Lenkiją ir dėlto buvo ten 
likviduoti.

Londone sudaryta tarptauti
nių teisėjų komisija pradėjo tele
vizijos transliuojamus tyrimus, 
turinčius tikslą nustatyti, ar Au
strijos prezidentas Kurt Wald- 
heim turėtų būti apkaltintas karo 
nusikaltimais ar yra tik įvairių 
gandų auka. Vyr. kaltintoju pak- 

lan A. Ryan, o gynėju — Britani
jos buv. gen. prokuroras lordas 
Rawling. Amerikos televizija šį 
filmą pateiks publikai birželio 5.

Ženevoj Pakistanas ir Afgani
stanas pasirašė sutartį dėl Sov. 
S-gos kariuomenės atitraukimo 
iš Afganistano. JAV ir Sov. S-ga 
šią sutartį taip pat pasirašė kaip 
sutarties užtikrintojai. Savo są
jungininkų aprūpinimo ginklais 
nęi viena pusė neatsisakė.

Persijos įlankoj Irano padėtai 
minai sužalojus JAV fregatą “Sa- 
muel R. Roberts”, JAV karo lai
vai apšaudė ir padegė dvi Irano 
aliejaus siurbimo platformas ir 
per vėliau vykusius apsišaudy
mus su Irano greitlaiviais pa
skandino ar sužalojo 6 Irano lai
vus, JAV neteko vieno 
malūnsparnio su 2 žmonių įgula.

Nikaragvoj vykusios derybos 
dėl taikos tarp vyriausybės ir 
partizanų atstovų buvo per
trauktos iki balandžio pabaigos, 
nes partizanai nesutinka nusi
ginkluoti tol, kol vyriausybė 
neįvykdys politinių reformų.

JAV vetavo Saugumo tarytas 
priimtą rezoliuciją, reikalauja
nčią, kad Izraelis sugrąžintų jo į 
pietinį Libaną ištremtus palesti
niečius ir siektų taikos J. T. 
priežiūroj. Izraelis į tokias rezo
liucijas nekreipia dėmesio nes ir 
vėl ištrėmė į pietinį Libaną dar 
8 palestiniečius.

Prezidentas Reagan painfor-. 
mavo kongresą apie savo spren
dimą parduoti Egiptui 555 tan
kus už 2 bil. dol.

PLO ir Tunisas apkaltino 
' Izraelį už organizacijos karinio 

vado Khalil al-Wasir ir jį saugo
jusių 3 saugų nušovimą Tunise.

Danijos parlamentui priėmus 
įstatymą, reikalaujantį, kad Da
nijos uostus lankantieji užsienio 
laivai deklaruotų, ar jie neturi 
branduolinių ginklų, min. pir
mininkas Poul Schluter paskelbė 
naujus parlamento rinkimus 
gegužės 10, kad gyventojai 
turėtų progą pasisakyti, ar jie 
nori, kad Danija pasiliktų pilna
teisiu Nato nariu.

VYSK. J. STEPONAVIČIUS IŠTREMTAS SAVAVALIŠKAI 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

'LTSR Aukščiausios Tarybos 
į Prezidiumo Pirmininkui 
Kun. Alfonso Prldotko_gyv. 
Telšių raj. Žarėnuose

PAREIŠKIMAS

Romos Katalikų Bažnyčios po
piežius vyskupą Julijoną Stepo
navičių paskyrė Vilniaus arkivy
skupijos apaštaliniu Administra
toriumi. Religinių kultų įgalioti
nis vyskupą nušalino nuo parei
gų ir ištrėmė į Žagarę, Joniškio 
rajone. Ištrėmė jį iš jam priklau
sančios Vilniaus arkivyskupijos į 
svetimą vyskupiją ir svetimą pa
rapiją.

Tai atsitiko prieš 25 metus. 
Ištrėmimas dar dabar tęsiasi, 
praėjus 25 metams nuo 
ištrėmimo pradžios. Sis faktas 
sudomino daugelį Lietuvos gy
ventojų. Iškyla klausimai:

Ar gali taip ilgai 
nubausti ištrėmimu?

1. Ar Religijų kultų įgaliotinis 
gali iškelti, ištremti vyskupą iš 
jo vyskupijos į kitą?

2. Kas suteikė tokią galią įga
liotiniui ir kada?

3. Kokiam ilgiausiam laikui 
vyskupą gali ištremti Religijų 
kulto įgaliotinis į .svetimą vysku
piją?

Būsiu labai dėkingas, jei man 
tuos Jdausimus pauškinsite.

Labai stebina, kad vyskupas J.

JAV pulkininkas leitenantas Donatas Skučas, Washingtono LB apylinkės pirmininkas, 
įteikia lietuvišką vėliavą Lietuvos atstovui prie Šv. Sosto ir Washingtone Stasiui Lozo
raičiui, Jr. vėliava buvo įteikta su karine pagarba per Vasario 16 minėjimą su prašymu, 
kad dabar plevėsuotų virš pasiuntinybės, o atitinkamu laiku būtų pervežta į Lietuvą 
ir iškelta Gedimino bokšte.

PASAULIO SPAUDA APIE VASARIO 16-TĄJĄ
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė plačiai nuskambėjo pa
saulio spaudoje.

Hamburgo dienraštyje Die 
Welt Carl Gustav Strom vasario 
16 d. rašo, jog lietuvių ir estų 
demonstracijos “tėra du pa
vyzdžiai, kaip tautinė problema 
ir kiti vidiniai sovietinės imperi
jos prieštaravimai be perstojo iš
kyla į paviršių. Po Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos okupacijos gimusi 
ir sovietinėje aplinkoje užaugusi 
karta dabar pradeda domėtis 
savo tautos istorija. Atrodo, kad 
reikalavimas, kad būtų pilnai 
atskleista kaip žmogžudiškai so
vietai prarijo Lietuvą, sutampa 
su Gorbačiovo “glosnost” politi

Steponavičius ištrėmime jau iš
buvo 25 metus, o tremtis vis dar 
tebesitęsia.

Kilo mintis pasiteirauti pas 
teisininkus specialistus, ar su vy
skupu J. Steponavičiumi pa
sielgta pagal galiojančius viešus 
visiems žinomus, paskelbtus 
įstatymus. O gal kas nors persi
stengė, gal viršijo savo galias? 
Tuo reikalu kreipiausi į LTSR 
Advokatų kolegijos juridinę kon
sultaciją ir paprašiau atsakyti į 
kelis klausimus:

Kę atsako advokatų 
kolegija?

1. Kiek laisvės atėmimo dau
giausia gali priteisti Liaudies tei
smas? Atsakė:

— 15 metų.
2. Už kokius nusikaltimus?
— Už tėvynės išdavimą (62 

str.), už šnipinėjimą (63 str.), už 
nužudymą sunkinančiomis 
aplinkybėms (104 str.), grobsty
mą itin stambiu mastu (95 str.). •

3. Kiek* daugiausia Liaudies
teismas gali---- priteisti
nutrėmimo?

— Nuo 2 iki 5 metų.
4. Už kokius nusikaltimus?
— Už nusikaltimus, kuriuos 

liečia 62, 63, 96 straipsniai.
5. Be Liaudies teismo ar gali

kas nors kitas nutremti, kad pi- 
Hetisgyventų tiktam tikroje vie
toje? , 

— Negali.
6. Ar gali kokia nors įstaiga ar 

valdžios pareigūnas nutremti pi
lietį be Liaudies teismo nuo 
sprendžio?

— Negali.
7. Ar gali Religinių kultų įga

liotinis nutremti kunigą, vysku
pą iš jo gyvenamosios vietos į 
kitą rajoną, į kitą gyvenamąją 
vietą be Liaudies teismo spren
dimo?

— Kaip kulto darbuotoja ta 
bausme bausti negali. Tokio įsta
tymo nėra.

-8. Atrodo, kad kažkas saviva
liauja?

— Taip išeitų!

Vyskupas baisesnis 
už plėšikus

Kokios kyla mintys? Tėvynės 
išdavikai šnipai, žmogžudžiai tik 
Liaudies, teismo sprendimu gali 
būti baudžiami nutrėmimo bau
sme, ir tai ne ilgiau kaip 5 metus.

Vyskupas ištrėmime jau išbu
vo 25 metus, ir dar ne galas. Įdo
mu, kaip tai pavyktų suderinti 
su baudžiamuoju kodeksu? Vy
skupas — ne tėvynės išdavikas, 
nebuvo ir šnipas, nepadarė 
grobstymo, o pagal nutrėmimo 
ilgumą yra blogesnėje padėtyje 
už juos. Vyskupui paskirta 
bąusmė (pagal nurodymą) jau vi-

■ nukelta į 2 psl.)

ka. Ar partijos vadovas patsai ne
reikalavo, kad svarstant bendrą 
lenkų ir rusų istoriją, nebeturėtų 
būti jokių baltų dėmių? Analo
giškai žiūrint, tas pat turi galioti 
ir Pabaltijo tautoms. Šiandien 
Pabaltijo valstybėse ima veikti 
pajėgos, kurios nori atstatyti są
lytį su tolimu valstybinės neprik
lausomybės laikniečiu, ir tai so
vietams reiškai ypatingą dilemą.

Paryžiaus dienraščio Le Figa
ro korespondentas Denis Legras 
vasario 16 d. rašo iš Talino: “Lie
tuva, Latvija ir Estija drumsčia 
Maskvos centrinę valdžią. Pa- 
baltiečiai dar neseniai turėjo li
beralią ekonomiją; jų geopoli
tinė padėtis, jų istorija daro juos

PIRMAS KELIONĖS ETAPAS 
PRANCŪZIJA

Paryžius/Strasbūras — ba
landžio 15 d. — Po tarptautinių 
pasitarimų Italijoje, prof. Vytau
tas Skuodis balandžio 10-11 
d.d. lankėsi Paryžiuje, lydimas 
Pabaltiečių Tarybos ir VLIKO 
Europos biuro vedėjo, A. Kli
maičio. Paris-Est stotyje juos su
tiko VLIKO įgaliotinis Prancūzi
joje, inž. A. Venskus.

VLIKO pakviestas,
prof. Skuodis lankysis ir Vokieti
joje, Šveicarijoje bei Austrijoje 
kur susitiks su lietuviais, tarp
tautinės spaudos atstovais ir po
litikais.

Balandžio 10 d. popietę 
Prancūzijos Lietuvių Katalikų 
Misijos patalpose įvyko V. 
Skuodžio susitikimas su 
Paryžiaus lietuviais. Garbųjį 
svečią pasveikino Misijos direk
torius prel. J. Petrošius, kuris 
suorganizavo V. Skuodžio vieš
nagę Paryžiuje. Savo pranešime 
V. Skuodis apibūdino savo gyve
nimo kelią, kalbėjo apie politinių 
kalinių buitį ir išgyvenimus. Po 
su dideliu dėmesiu išklausyto 
pranešimo sekė daug klausimų.

Balandžio 11- d. rytą su V. 
Skuodžiu kalbėjosi Notre Dame 
radijas. Buvo paliesti religiniai 
klausimai okupuotoje Lietuvoje 
ir sovietiniuose lageriuose.

Po to, 11 vai. Vyskupijos Na
muose Paryžiuje įvyko spaudos 
konferencija, kurioje V. Skuodis 
kalbėjo tema: “Reali politinių ir 
religinių teisių padėtis Lietuvoje 
‘perestroikos’ laikais”. J 
prancūzų kalbą vertė Prancūzi
jos LB-nės Krašto valdybos pir
mininkas R. Bačkis. Į konferen
ciją gausiai atsilankė prancūzų ir 
kitų tautų spaudos atstovai iš La 
Croix, Le Pelerin, AED Presse 

LIETUVOS VYSKUPŲ IR DVASIŠKIŲ 
DELEGACIJA ATVYKO Į ROMĄ
(Roma, balandžio 8. LIC) Lie

tuvos vyskupų ir dvasiškių dele
gacija atvyko į Romą balandžio 
13 privalomam ad limina (prie 
slenksčio) pasimatymui su Po
piežium Jonu Paulium II. Dele
gacijoj dalyvauja:

Arki vysk. Liudvikas Povilo
nis, Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos pirmininkas; vysk. An
tanas Vaičius, Telšių vyskupijos 
apaštalinis administratorius; 
vysk. Juozas Preikšas, Kauno ar- 
kivyskupijs apaštalinio admini-

praeityje nebuvo tobulas. Bet jie 
dar nepripažįsta, kad SSRS bet 
kada pasibaisėtinai nuskriaudė 
kitas tautas, sovietų nacių pak
tas, Suomijos užpuolimas, Pa- 
baltijos valstybių okupacija, 
Rytų Vokietijos sukilimo 1953 
m. ir Vengrijos revoliucijos 1956 
m. numalšinimas, ‘Prahos pava
sario sutriuškinimas 1968 m. ir 
toliau vaizduojami kaip reikalin
gi ir garbingi veiksmai.”

“Lietuvoje nėra glasnost” — 
skambėjo dienraščio The New 
York Post vasario 17 d. vedamo
jo antraštė. Pasak dienraščio, 
daugelis lietuvių tikėjosi, kad 
nauja “atvirumo” dvasia įgalins 
juos švęsti 70-asias nepriklauso
mybės metines —juk Gorbačio
vas peržiūri Sovietų Sąjungos 
politinę praeitį, stengdamasis 
susitvarkyti su kaikuriais Stalino 
nusikaltimais. “Brutali Lietu
vos, Latvijos ir Estijos aneksija 
priklauso tai kategorijai. Bet 
nepaisant glasnost, tie nusikalti
mai nebus išpirkti. Jie yra susiję 
su pačia SSRS-gos, prievarta 
dirbtinai sudarytos ir rusų domi
nuojamos paskirų tautų sąjun
gos, prigimtimi... Ne staigme
na, kad sovietai atsakė (į demon
stracijas) apkaltindami JAV-es tų 
demonstracijų sukurstymu... 
Tačiau lietuvių nereikėjo kursty
ti."

svetimkūniais imperijoje, kurią 
Kremlius nori išlaikyti monoli
tiška. ”

Paul Quinn-Junge dienraštyje 
The Christrian Science Moni- 
tor vasario 17 d. rašo, kad Gor
bačiovo politika “ilgainiui gali 
susilaukti savo didžiausio iššūkio 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. ”

Buvęs aukštas sovietų pa
reigūnas Dimitri K. Simes, 
dienraštyje Netcsday
(1988.11.12) primena, kad, ne
paisant “glasnost”, sovietų 
užsienio politiką tebėra uždrau
sta kritikuoti: “Kaikurie žurnali
stai ir akademinio pasaulio 
žmonės pradeda prisipažinti, 
kad Maskvos tarptautinis elgesys (Elta)

Information, Associated Press, 
La Parole Ukrainienne, ELTOS 
prancūzų k. ir kt. Vytauto 
Skuodžio pranešimas sukėlė ir 
gausius žurnalistų klausimus.

Tą pačią dieną su Skuodžiu at
skirai kalbėjosi didžiausia 
Prancūzijos spaudos agentūra 
“Agence France Presse” ir Ra- 
dijs Solidarnošč. Vertimus išsa
miuose radijo pokalbiuose atliko 
R. Bačkis.

Lydimas Klimaičio, balandžio 
11d. vakare Vytautas Skuodis iš 
Paryžiaus išvyko į Strasbūrą, Pa
saulio Pabaltiečių Tarybos ir 
VLIKo atstovybės būstinę.

Balandžio 12 - 14 d. d. prof. 
Skuodis lankėsi Europos Parla
mente, kur turėjo progą susitikti 
su daugeliu parlamentarų iš Eu
ropos Bendruomenės kraštų. Il
gesnius informacinius pokalbius 
tarėjo su dr. Otto von Habsbur- 
gu, kuris Skuodį pakvietė liepos 
7 d. į Strasbūrą liudyti Europos 
Parlamento “Vidurio ir Rytų Eu
ropos tarpreakcinės grupės” su
sirinkime. V. Skuodis taip pat 
kalbėjosi su Krikščionių Demok
ratų frakcijos nare, olande Elise 
Boot ir Liberalų frakcijos atstovu 
iš Danijos,Jorgen Bronlund 
Nielsen.

Lankydamasi Europos Parla
mente, dr. Vytautas Skuodis, 
kaip Lietuvos Helsinkio Grupės 
ir Lietuvos Tikinčiųjų Teisių 
Gynimo Komiteto narys, raštu 
išreiškė Europos Parlamento ir 
Europos tarybos parlamenta
rinės Assamblėjos nariams 
padėką už tai, kad abu svarbūs 
Europos tarptautiniai politiniai 
centrai neužmiršta sovietų 
aneksuotų Pabaltijo kraštų ir 
savo 1987 metais priimtomis re
zoliucijomis pasmerkė vis dar 
tebesitęsiančią sovietų okupaci
ją. (Elta) 

stratoriaus augziliaras ir general
vikaras; vysk. Vincentas Sladke
vičius, Kaišiadorių apaštalinis 
administratorius; vysk. Vladas 
Michelevičius, Kauno arkivy
skupijos apaštalinio administra
toriaus augziliaras: prel. Algir
das Gutauskas, Vilniaus arkivy
skupijos kapitulinis vikaras; 
prel. Kazimieras Dulksnys, Pa
nevėžio vyskupijos kapitulinis 
vikaras mons. Antanas Bitvins- 
kas, Kauno arkivyskupijos kanc
leris; kun. dr. Pranciškus Vaiče- 
konis, Kauno kunigų seminarijos 
dėstytojas.

Delegacija išvyko iš Romos 
balandžio 27 d. (LIC)

Irakas paskelbė atsiėmęs 
prieš 2 m. Irano užimtą Fao pu
siasalį, iš kur Iranas Kinijos rake
tom apšaudydavo Kuvaitą.

Izraelio teismas pripažino kal
tu iš JAV deportuotą ukrainietį 
John Demjanjuk vykdžiusį karo 
nusikaltimus, persekiojus ir 
žudžius žydus ir nusikaltus prieš 
žmoniją. Jam gręsia mirties 
bausmė, nors jo advokatai žada 
apeliuoti.

JAV pasirašė J.T. priimtą 
konvenciją, draudžiančią sulai
kytųjų kankinimą ir kitus žiau
rius, nežmoniškus ar žmogų 
žeminančius veiksmus. Konven
cija įsigalios senatui ją patvirti
nus.

dienraštis "Pravdą” pripažino, 
kad reikia studijuoti vidujinių 
sovietinių respublikų sienų per
tvarkymą, nes daugelis etninių 
grupių buvo iki šiol ignoruoja
mos, ypač dvikalbiškumo reika
lais ir buvo nekreiptas dėmesys 
į jų kultūrinius ir ūkinius reika
lus.

JAV dėl paskutinių susirėmi
mų su Iranu Persijos įlankoj, nu
mato padidinti ten veikiančias 
karines pajėgas ir praplėsti jų 
veiksmų ribas.



—-------------------------------

ROCHESTER, N.Y.
MINĖJOM TAUTOS ŠVENTĘ

Čia Lietuvos nepriklauso
mybės septyniasdešimčio atsta
tymo minėjimas buvo pradėtas 
ponį savaičių prieš Vasario 16 d. 
vietos lietuvių radijo pranešimai 
ir ryžtingi Juozo Jurkaus ir kt., 
priminimai apie artėjančios 
šventės svarbą ir raginimai jung
tis j lietuvių tautos didžiąją

Savaitės 
įvykiai

šventę, ryžtą Lietuvos neprik
lausomybės atstatymą, neliko be 
atgarsio.

Minėjimas buvo, kaip ir 
pradėtas, Vasario'19 d., kai mie
sto burmistras T. Rayon, Roche- 
sterio miesto gyventojams pa
skelbė Vasario 16 lietuvių diena. 
Delegacijai vadovavo ALT sky
riaus pirm. Juozas Jurkus. Prieš 
burmistro deklaracijos pa
skelbimą, čia pat J. Jurkus su
trauktai papasakojo Lietuvos 
istorijos svarbesniuosius įvykius 
iki šių dienų. Po to dar kalbėjo 
jaunimo atstovas L. Wizmanas,

Kanados kairioji nauja de
mokratinė partija atsisakė savo 
ankstyvesnio reikalavimo, kad 
Kanada pasitrauktų iš Nato, nes 
70 proc. gyventojų pritaria Kana
dos įsijungimui į Nato.

Siaurės Afriką užpuolė per 
tris dešimtmečius nematyti 
skėrių spiečiai. Tunisas, Alžiras 
ir Marokas ėmėsi nepaprastų 
priemonių jiems naikinti.

Massachussets Atstovų rūmai 
priėmė įstatymą, užtikrinantį vi
siem jos gyventojam sveikatos 
draudimą.

“Moskwsld Komsomolec •” pir
mą kartą paskelbė, kad Stalino 
žiaurūs veiksmai, vykdant pri
verstinį gyventojų suvarymą į 
kolchozus, privertė savo antrąją 
žrtibpą Nadežda Allilujeva ‘nu
sižudyti.

Neapoly prie JAV karių klubo 
išsprogdintas sprogmenų prik
rautas automobilis užmušė vieną 
JAV karo laivyno jūrininką ir ke
lis kitus žmonės.

Tunise nušovus PLO karinį 
vadą Khalil al-Wasir, Izraelio 
okupuotose arabų žemėse pale- 

’ stiniėčjai ‘ sūrėngė' masinės dė- 
' monstfačijas, kurias malšinant 
1 Izraelio kariai nušovė 14 palesti
niečių.

Afganistano partizanam rem
ti JAV pęr 8 metus išleido apie 
8 bil. dol., nes kongresas tokiai 
paramai pritaria ir nebus šykš
tus.

Vakarų Vokietijos vokietis 
Mathias Speer sugebėjo įsijungti 
į 30 JAV karinių įstaigų ir kon- 
traktorių kompiuterius, ieškoda
mas duomenų apie branduoli
nius ginklus ir žvalgybos sateli
tus.

pranešdamas, kad lietuvių jauni
mo ryžtas kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę yra nepalaužia
mas ir kad šiuo metu jie yra pla- 
skelbę bado streiką ryšium su 
okupuotoj Lietuvoj neteisingai 
nubaustu J. Gražuliu, tik už tai, 
kad jis neštojoj okupanto kariuo
menę.

Pagrindinis Lietuvos neprik
lausomybės atstatymo minėji- 

>nas įvyko vasario m. 21 d. 9 vai. 
ry to per lietuvių radiją, kurio vi
sas pusvalandis buvo paskirtas 
Lietuvos nepriklausomybės 70- 
čiui paminėti. Jam labai suma
niai vadovavo jaunosios kartos 
atstovės mokystoja Birutė Litvi- 
nienė ir farmac. Nijolė Drauge- 
lienė. Gerai paruoštas Lietuvos 
istorijos pranešimas buvo paįvai
rintas lietuvių liaudies dainomis.

11 vai. Sv. Jurgio lietuvių ka
talikų parapijos bažnyčioje 
mišias aukojo Tėv. Justinas Vaš
kys, OFM. Prieš mišias Lietuvos 
nepriklausomybės 70-tis buvo 
prisimintas simboliniu . šviesų 
aktu uždegant simbolines žva
kes. Mišių aukas nešė “Lazdy
no” taut. šokių šokėjos. Mišioms 
patarnavo skautai. Vadovaujant 
liet, veteranų Gudyno’ posto vy
rams, vėliavos buvo atneštos 
prie altoriaus. Mišių metu gie
dojo vietos bendruomenės cho
ras, vadovaujant muzikui R. 
Obaliui. Tai dienai .pritaikytą, la
bai jautrų pamokslą pasakė Tėv. 
Justinas Vaškys, OFM, ryškiai 
iškeldamas Lietuvos nepriklau
somybės dienas ir partizanų ko
vas su Lietuvos okupantu. Pri
minė, kad, nors ir po 40 metų 
okupacijos, Lietuvos laisvės at
gavimo kova yra gana ryžtinga. 
Tai rodo pogrindžio spauda, pa
starų dienų demonstracijos ir

1.1., nors už tai gręsia Sibiro kon
centracijos stovyklos, psichia
trinės ligoninės ir mirtį neša
nčios bausmės.

3 v. p. p. Sv. Jurgio parapijos 
salę radome patraukliai išpuoštą. 
O tai buvo darbas J. Reginienės, 
“Lazdyno” šokėjų grupės va
dovės, ir Nijolės Draugelienėš.

Minėjimą atidarė B. Litvi- 
nienė lietuvių ir anglų kalba, lie
tuviškai padeklamuodama Mai
ronio “Yra šalis”.

Atidaromąją maldą sukalbėjo 
Tėv. J. Vaškys, OFM. Minutės 
atsistojimu pagerbus žuvusius 
už Lietuvos laisvę, įnešus JAV, 
Lietuvos ir skautų vėliavas, buvo 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai, giedant visiems susirinku
siems. Po JAV dviejų kongre- 
smanų, ukrainiečių ir kt. sveiki
nimų, pagrindinį pranešimą Lie
tuvos laisvės klausimu padarė 
jauna adv. J. Kuraitė-Lasienė, 
viešnia iš Toronto. Nors ji ir Ka
nadoje gimusi, ten augusi ir tei
sių mokslus baigusi, bet jos lie
tuvių kalba yra be priekaištų ir 
patraukli.

Pertraukos metu Lietuvos 
laisvės kovai remti buvo surinkta 
per 3,400 dol. Aukos ir toliau 
renkamos. Dosniausia aukotoja, 
kaip ir praeitais metais pasirodė 
Alina Zurienė, paaukodama 
1,000 dol.

Meninėje programos dalyje 
labai pakiliai pasirodė vietos lie
tuvių bendruomenės choras, pa

kiliai padainuodamas nemažai 
lietuviškų liaudies dainų. Diri
gavo muz. R. Obalis.

Šv. Jurgio liet. kat. parapijos 
savaitinis biuletenis pasirodė su 
puošniu Lietuvos laisvės pa
minklu per visą viršelio lapą. 
Biuletenyje daugiausia paskirta 
Lietuvos laisvės 70 metų jubilie
jui paminėti.

a.sb.

Daug lietuviškų knygų, plokš- 
elių ir-įvairių suvenyrų turi Dar

bininko administracija. Skam
binti—718 827-1351.

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

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

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

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

Rasa Razgaitienė, koordi
natorė Americans for Due 
Process, Antrojo jaunimo 
sąjungos politinio seminaro 
prelegentė Washingtone, 
D.C.

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

ršijo didžiausių nusikaltėlių bau
smių ribas puse tūkstančio pro
centų. 'fį

Panašu į savivaliavimą
..Didžiausi, nusikaltėliai- 

teisę į. gynybą teisme. Ji
kreiptis į advokatus, kad Jucytė 
gint, kviestis gynybos liūdi

fakultetą, kelis metus dirbo ga
myboje, po to įsidarbino Vilniu
je Chemijos institute jaune
sniuoju moksliniu bendradar
biu, kur surinko medžiagą kan
didatinei disertacijai apginti.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Road.Eot 
Northporth, N.Y. 11Z31. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Rlchmond HIII, N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2811.

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

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., 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.

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

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.

^ daujamas instituto vado
— ,. £ Jam buvo pasiūlyta pereiti! Geo-

kus, pateikti nekaltumo įrotty- J^gijos institutą, o iš ten po ne
muš, remtis viešai paskelbtais pilnų metų buvo atleistas dėl 
įstatymais;' Jie žino, kokia bau
sme jie gali būti nubausti, o nu
bausti žino, kada jų bausmės lai
kas baigsis. Sprendimą teisme 
priima teisėjas, pasitaręs su 
tarėjais, išklausęs prokuroro ir 
advokato argumentų, o su vy
skupu J. Steponavičiumi įvyko 
kažkas labai keisto. Net teisės 
specialistui atrodo, kad čia 
kažkas panašaus į savivaliavimą, 
kad baudžiamasis kodeksas ne
turi jokių straipsnių, kuriais re
miantis galėtų vyskupą ištremti 
iš jo vyskupijos net per 25 me tus_

Mano nuomone, tai savivalia
vimas, kažkas peržengia viešai 
paskelbtus įstatymus. Kaip jums 
visa tai atrodo?. Ar teisingai 
buvo pasielgta su vyskupu J. Ste- 
poavičiumi?
Prašome vyskupui panaikinti 

ištrėmimą
Jei jūsų nuomonė kitokia,

, “etatų” mažinimo.
1976 m. pas A. Patacką buvo 

padaryta krata pretekstas kratai 
daryti buvo jo palaikomi ryšiai 
su Baltarusijoje gyvenančiais lie
tuviais. Nuo 1982 m. atleistas isx 
darbų, A. Patackas įsidarbino su 
dalgiu šienauti ir valyti miško 
griovius. Žiemomis jis valydavo 
miesto gatves. Taip A. Patackas 
dirbo iki pat arešto, t. y. liepos 
29 d.

1986 m. gegužės 22 d. kratos 
metu iš Algirdo Patacko buvo 
paimta daug religinės ir tautinės 
literatūros: J. Cicėno “Paskutinė 
auka”, brošiūra “Kunigui A. Ja- 
kavoniui” straipsnis — laiškas' 
vyskupams “Krikščionybė ir, 
skaista”, straipsnių rinkinys “Et- 
hos — baltų kultūra ir savisą- 
monė”, mašinėle spausdinti K. 
Bradhno eilėraščiai rankraštis 
“Lietuvos krikštas, kaip esminis

DARBININKO SKAITYTOJAM
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SKAITYTOJAM palengvinti ^išsiųsti prenumeratą de
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Califomijos dienraštis “The Outlook” balandžio 1 pranešė, 
kad Linas Kojelis, specialus prez. Reagano asistentas, yra 
paskirtas valstybės sekretoriaus asistento pavaduotoju Val
stybės departamente (deputy assistant Secretary of State for 
Refugee Admission). Naujose pareigose Linas Kojelis savo 
žinioje turės 11 užsienio tarnybos valdininkų ir penkias tarny
bas užsienyje, tarp jų Austrijoje, Thailande ir Pakistane. 
Dirbdamas Baltuosiuose Rūmuose, Kojelis buvo specialus 
prezidento asistentas ir Viešųjų Santykių tarnybos laikinis 
viršininkas. Anksčiau jis dvejus metus dirbo Europos — 
NATO reikalų skyriuje Gynybos departamente. Naujose pa
reigose Linas Kojelis pradėjo dirbti balandžio 18. Nuotr. Bal
tųjų Rūmų fotografo.

/ ’

prašyčiau ją pareikšti. Jei mano 
pareiškime randate tiesos, 
nuoširdžiai prašau jus padaryti 
viską, kas galima, kad vyskupui 
J. Steponavičiui būtų panaikin
tas ištrėmimas, kad jis galėtų 
grįžt į Vilnių ir ten eiti savo pa
reigas, kurioms jį paskyrė Šven
tasis Tėvas.

Padėkite jį apginti, kad 1986 
m. spalio 18, švęsdamas savo gy
venimo labai brangų deimantinį 
jubiliejų (75 metų amžiaus su
kaktį), pajustų jūsų gerą širdį 
(valią) ir bent jubiliejaus išva
karėse gautų iš jūsų malonią 
žinią, kad ištrėmimas panaikin
tas. Jo adresas: Joniškio rajonas, 
235467, Žagarė, Ždanovo 5-2.

Būsiu dėkingas, jei gausiu 
jūsų atsakymą į šį pareiškimą.

Žarėnai, 1986. X. 1

Iš Algirdo Patacko 
biografijos

Algirdas Patackas gimė 1943 
m. rugsėjo 8 d. Trakuose. 1965 
m. baigęs Kauno Politechnikos

baltų istorijos .posūkis”, savilai- 
dinė knyga “Seinų — Suvalkų 
kraštas”, Lietuvos žemėlapis, 7 
magnetofono kasetės, įvairios 
nuotraukos ir paveiksliukai, se
nas medinis Svirskio kryžius.

Iš Algirdo Patacko tėvo, Anta
no Patacko, kratos metu paimta 
40 įvairių leidinių, jų tarpe: “Bi
rštono — prelato K. Olšausko 
byla”, “Motiejus Gustaitis”, 
“Seinų — Suvalkų kraštas”, “Ęa- 
laimintasis Mykolas Giedraitis”, 
“Vyskupas Mečislovas Reinys”, 
rašomoji mašinėlė, daug foto 
nuotraukų ir kt.

Iškelta byla
Algirdui Patackui iškelta byla

remiantis B K 199 str. Id., kalti
namas “šmeižikiškos” po
grindžio literatūros gaminimu 
bei platinimu, paskaitų baltų 
kultūros ir religijos klausimais 
organizavimu, medžiagos apie 
“buržuazinius nacionalistus”
rinkimu buvusio politkalinio Pe
tro Plumpos sutikimo savo bute 
Organizavimu ir 1.1.

66 - 86 80 ST. \IIDDI.E VII.LYGE. QVEE\S. \ Y 11379 
l’IIOVES (718) 326 - 1282 326 - 3130

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE /

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

f LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TFiAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y, 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Lietuviškos knygos vargo dienos
Auga milijoniniai fondai, ren

giamos šokių ir dainų bei sporto 
šventės su didžiausiais biudže
tais, kongresai, statomos operos, 
o tačiau tame dideliame judėji
me lietuviškoji knyga vos vos ve
getuoja.

Lietuviai rašytojai tikrai turi 
parengtų spaudai kūrinių, bet 
neranda leidėjų. Jei nori išleisti, 
tai turi susimokėti išleidimo iš
laidas, arba bent dalį. Šiaip 
leidėjam lietuviškų knygų išleisti 
jau grynas nostolis. Lietuvių au
torių knygų paklausa labai maža. 
Tačiau perkamos praktinio po
būdžio knygos, pvz. — virimo.

Knygų tada klesti, kai jų perka, 
kai ji reikalinga žmogaus gyve
nime, kai atsiranda dvasinių ver
tybių ilgesys, ar neįdomu suži
noti, apie kų rašo mūsų rašytojai, 
kokias problemas.jie paliečia. Jie 
turi visiškų laisvę, kai tos kūry
binės laisvės jau neturi paverg
toje Lietuvoje gyvenų rašytojai. 
Valdžia ten nusako, kų turi rašyti 
ir kaip.

Tad laisvėje gyvenančių rašy
tojų knygos gauna visai naujų į- 
prasminimų — jos papildo lietu
viškųjų kūrybų, jų padaro turtin
gesnę, pilnesnę.

Prie kūrybinės knygos reikia 
priaugti, su ja susigyventi. Kny
gos poreikiai išauga pamažu, 
išauga drauge su kitom lietuviš
kos kultūros vertybėm. Ilgai lie
tuviai skurdo materialiai, Tai da
bar ir atsiliepia — išaugo mate
rialinių gerybių ilgesys ir jų ver
tinimas. Mėgstame kalbėti apie 
materialines vertybes, jas la
biausiai vertiname, saugojame. 
Materialinės vertybės padeda 
mum įsitvirtinti visuomenėje, 
suteikia mum svorį.

Pagaliau daiktai ir turtas reika
lauja globos, priežiūros. Tada ir 
nebelieka laiko lietuviškos kūry
bos dėmesiui.

The Lithuanlan W»«kly Published 
by Fraąciacan Fathers

i

O vis dėl to lietuviškos knygos 
labai reikia. Knygos parodo mū
sų kultūros lygį. Jos sukaupia lie
tuviškų žodį ir jį apsaugo, ir 
mūsų laikų konservuoja ateičiai. 
Tad reikia ieškoti būdų, kaip jų 
išleisti, kaip paskleisti, reikia pa
didinti skaitytojų eiles. Kadaise 
buvome beraščiai, dabar esame 
“beskaičiai” — nebesistengiame 
lietuviškai skaityti.

Knygos padėtimi pirmiausia 
turi susirūpinti didieji veiksniai 
— Lietuvių Bendruomenė, Lie
tuvių Fondas, Tautos Fondas ir 
kitos didybės bei galybės. Lei
dyklom reikia finansinės para
mos. O kas tų parama gali suteik
ti?

Gal apsvarsčius galima suor
ganizuoti specialų fondų lietuviš
kai knygai leisti ir lietuviškai 
kūrybai skatinti. Gal įvairios or
ganizacijos užsimotų kasmet iš
leisti po vienų ar porų knygų?

Svarbiausia reikia plėsti skai
tytojų ratų, reikia sukelti didesnį 
dėmesį savai kūrybai. Tad reikia 
daugiau reklamos. Per mažai 
rašoma ir kalbama apie naujas 
knygas, jų autorius. Knyga gyve
na sau, mes sau.

Veikia daug radijo programų. 
Nors jos suorganizuotos komer
ciniais pagrindais, bet ar negali
ma ten įterpti ir lietuviškos kny
gos rūpesčio? Ar tai negalime pa
versti šventa pareiga apie jų 
kalbėti?!

Tas pats ir su lietuviškais laik
raščiais. Jie apversti visuomeni
ne medžiaga, bet permažai rašo
ma lietuviškos knygos reikalais. 
Nėra taip lengva šia medžiagų 
suorganizuoti, bet reikia jų orga
nizuoti, jei norime, kad lietuviš
koji knyga laikytųsi.

Pirmiausiai Lietuvių Ben
druomenė, didžiausia organiza
cija, turėtų susirūpinti šiuo klau
simu. Veikia Kultūros taryba,

Atsitinka, kad koks nors 
valdžios, organizacijos ar net at
skiro asmens poelgis sukelia 
viešų pasipiktinimų. Amerikos 
lietuviuose buvo bandyta suda
ryti viešo pasipiktinimo įspūdį 
dėl JAV LB Krašto valdybos su
sitarimo su dr. . Sauliumi 
Sužiedėliu parašyti Lietuvos 
istorijų, kurioje būtų išryškinti 
komunistų ir nacių okupacijų 
Lietuvoje laikotarpiai. Viešas 
pasipiktinimas paprastai remiasi 
tikrais Faktais ir esmiškai vieno
dais argumentais, kad ir su įvai
ruojančiomis interpretacijomis.

Sužiedėlio atveju abiejų 
viešo pasipiktinimo elementų 
trūko: nors ir šūkavo Sužiedėlio 
ir Lietuvių Bendruomenės var-

Sv. Petro bazilika Romoje. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio.

PASIPIKTINIMO NEBUVO
JUOZAS KOJELIS

dus, tačiau savo argumentais 
puolėjai labiau kovojo savo tarpe 
ir atakų pradėjo iš neteisingų fak
tų pozicijų. Faktų tikrovei 
paaiškėjus, buvo bandoma ram- 
stytis naujom fikcijom, einant 
net iki Lietuvių Bendruomenės 
veikėjų kaltinimo korupcija. 
Buvo bandoma sukelti audrų, 
kad nupūstų Vasario 16 proga 
skiriamas Lietuvių Bendruome
nei aukas. Bet “audra” jėgos ne
turėjo. visuomenė spėjo susio
rientuoti, nors tų pačių autorių 
tie patys puolamieji straipsniai 
prieš Vasario 16 buvo uztvindę 
Amerikos lietuvių spaudų.

Nebejautrūs faktams
Vis skelbėme, kad bėgome 

nuo komunizmo, kaip įsikūniju
sio melo, bet ir čia kai kas jau 

• spėjo susigyventi su melu.
Dažnai skubame pasipiktinti tie
sos paskelbimu ir pasidžiaugia
ma paskelbta netiesa. Yra atve
jų, kad sunku pasakyti, kur yra 
tiesa, tačiau geros valios žmogus 
lengvai gali patikrinti pav., ar 

Vasario 16 minėjime šiais metais 
Los Angeles buvo skaityta prezi
dento Reagano proklamacija, ar 
ne; ar 1981 Baltų Laisvės lygos 
angažuota Hannaford kompanija 
tuo metu atstovavo raudonajai 
Kinijai, ar tautinei kinų vyriau
sybei Taiwane; ar Lietuvių Ben
druomenės veikėjų žmonoms 
yra apmokama “daug ir brangių 
kelionių” ir 1.1. Blogiausia, kad 
nejautrumas faktams pasireiškia 
ir pas tuos, kurie moraliai ir for
maliai yra įsipareigoję ginti tie
sų. Į tų rinktinių žmonių su dide
le atsakomybe kategorijų ski
rčiau žurnalistus, kunigus, 
didžiųjų organizacijų vadovus, 
konsulus.

Pirmuosius puolimus prieš 
LB sutartį su Sužiedėliu padarė 
didelius nuopelnus pasipriešini
me prieš OSI vykdomų netei
sybę turinčios D. Kezienė ir R. 
Razgaitienė. Bet jos čia suklupo 
skelbdamos, kad istorija apims 
tik 1SĮ41-44 laikotarpį,ir paduo
damos neteisingų Sužiedėliui su
tartų atlyginimų. Jų klausimai, 
pateikti JAV LB Tarybai, veda 
prie išvados: jei Lietuvių Ben
druomenė išdalytų jų nurody
tiems tikslams apie pusę milijo
no dolerių, tai sutartis su 
Sužiedėliu būtų priimtina.

Prie tų dviejų neteisingų faktų 
vėliau kažkas pridėjo ir trečių: 
būk Sužiedėlis paruoštame tek
ste nieko neleisiųs keisti. Iš tik
ro, autorius yra ir turi būti atsa- 
komingas už savo veikalo tekstų. 
Niekas neturi teisės prieš jo valių 
daryti pakeitimus. Tačiau dr. 
Sužiedėlio, bent aš taip manau, 
siekdamas galimai pilnesnės to 
laiko tikrovės atskleidimo, suti
ko rankraštį dalimis pateikti au
toritetingų istorikų kolektyvui, 
kad pareikštų savo pastabas ir, 
jei reiktų, duotų patarimų.

Kurį laikų tom, trim netiesom 
operavo kiti audros kėlėjai. Tei
singiems faktams išaiškėjus, pe
reita prie kitokios argumenta
cijos, k. t. To laikotarpio istorijų 
dar ne laikas rašyti, teisingai pa
rašyta istorija mums pakenks, 
parašyta knyga nepadės OSI by
lose, Bendruomenė sutartį slėpė 
nuo visuomenės ir 1.1.

Sugalvotas “daugumos” 
argumentas

Kokiu atkaklumu buvo siekta 
Lietuvių »Bendruomenę tuo 
klausimu paklupdyti ant kelių ir 
morališkai sužlugdyti dr. Saulių 

Sužiedėlį, gali pailiustruoti b. 
kv. kovo 8 d. parašytas “Draugo” 
vedamasis. Straipsnio autorius 
savo samprotavimams paremti 
tariasi turįs savo pusėje “visuo
menės daugumų”: “Negerai išei
vių daugumų nuteikė ir jo’ 
(Sužiedėlio) pranešimas LB 
sušauktoje politinėje konferen
cijoje VVashingtoine”, ...“Lietu
vių visuomenės daugumai 
minėtas asmuo yra ‘persona non 
grata’ ’... .“Bet daug kas abejoja, 
kad jis, negyvenęs ano meto Lie
tuvoje, galėtų kaip reikiant įsi
jausti į įvykius”.

Nors šiuo atveju “visuomenės 
daugumos” argumentas ne
turėtų būti lemiantis, tačiau b. 
kv. nepaaiškina, iš kur jis žino, 
kad turi tos daugumos pritarimų., 
JAV Lietuvių Bendruomenėje 
faktai yra tokie: už sutartį su dr. 
Sužiedėliu pasisakė krašto val
dybos dauguma, politinės komi
sijos dauguma ir tarybos narių 
dauguma.

Taip pat abejotinos vertės b. 
kv. tvirtinimas, kad “daug kas 
abejoja” Sužiedėlio galėjimu pa
rašyti gerų istorijų, nes jis “negy
venęs ano meto Lietuvoje”. Vėl 
neaišku, kiek daug yra tas “daug 
kas” ir kokių kvalifikacijų, bet 
atrodo, kad dar daugiau galėtų 
tvirtinti priešingai: istorikui ne
reikia būti įvykių liudininku.

Puolėjai kaunasi savo 
tarpe

Kai puolėjų žvilgsnis aptem
dytas netikrais faktais, išanksti
niais nusistatymais, logikos stoka 
ar asmeniškų interesų dūmais, 
puolimas nepasisekė. Puolėjai, 
pakilę iš apkasų, susitrenkia kak
tomis ir vėl krenta į apkasus. 
Mano įsitikinimu, dauguma 
prieš Lietuvių Bendruomenę ir 
Sužiedėlį nukreiptų straipsnių 
išplaukė iš skirtingų motyvacijų.

Galbūt atvirai, be užkulisinių 
motyvų, į tų klausimų žiūrėjo 
Juozas Žygas, gabus ir. įdomiai 
rašus žurnalistas. Tik jis laikas 
nuo laiko mėgsta pašaudyti iš 
“po pažasties” (trigger-happy), o 
ne šautuvų atrėmęs į petį. Vėliau 
žinoma, jis turėjo ginti pradžioje 
užimtų pozicijų.

Mano teigimui patvirtinti, pa
lyginkime į žygį išėjusių — auto- 
ritetingiausio žurnalisto b. kv. ir 
narsiausios puolėjos Aurelijos 
Balašaitienės argumentus.

Dėl Sužiedėlio kvalifikacijų b. 
kv. pasisako: “Iškilo klausimas,

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik 
negrįžta arkliu________ ,
II APAŠTALAS PAULIUS

ROMOJE 33ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Jaunas Imperatorius 
savavaliauja

Asmuo, skelbęs Kristaus 
atėjimų užbaigti išganymo istori
jos, išbuvo Romos laisvajame 
arešte dvejus metus. Nudelsi- 
mas spręsti apaštalo Pauliaus 
bylų neturėtų stebinti. Mat ji 
lietė tik kažkokio judėjo religinį 
reikalų, į tokių bylų jaunas impe
ratorius Neronas nematė reikalo 
kreipti dėmesį.

Būdinga, kad Neronas ėmė 
jaustis visagaliu. Jis buvo impe
ratoriaus Augusto proanūkės 
Agripinos sūnus. Agripina, tapu
si našle, ištekėjo už imperato
riaus Klaudijaus (49 m. po Kr.). 
Ji įkalbėjo Klaudijų įsūnyti jos 
vaikų Neronų ir padaryti jį savo 
sūnaus Botaniko globėju.

Ilgainiui Klaudijaus duktė Ok
tavijų buvo duota Neronui už 
žmonų.- Klaudijui mirus, Nero
nas be vargo tapo imperatoriumi 
(54 m. po Kr.). Iš pradžių, stoiko

asilas

Senekos ir pretorijumo prefekto 
Būro (Burrus) įtakoje, jis valdė 
šauniai. Ir senatas jį gerbė, nes 
jis skaitėsi su senatu.

Sakoma, kad kopiant aukštyn 
kopėčiomis pradeda ima suktis 
galva, — reikia kušti į apykaklę. 
Neronas to nedarė. Motina Agri
pina, matydama sūnų netenkant 
galvos valdžios sveigulyje, intri
gomis bandė .pakeisti jį savo 
posūniu Britaniku.

Neronas jį nunuodijo (55 m. 
po Kr.). Popėjų Sabinų, bičiulio 
Otono žmonų, padarė savo mei
luže. Nerono įsakymu buvo 
nužudyta jo motina (59 m. po 
Kr.), o šiek tiek vėliau žmona 
Oktavijų (62 m. po Kr.).

Burui, pretorijumo prefektui 
buvo įsakyta nusižudyti, o visuo
menės gerbiamam Senekai buvo 
įsakyta užslėpti motinos nužudy- 
vįĄ. Seneka Neronui nepakluso, 
bet pasitraukė į savo vilų-ūkį 
užmiestyje laukti, kaip anksčiau 
ir jo brolis Būras, įsakymo nu

sižudyti.
Neronas, norėdamas

sumažinti pretorijumo prefekto 
įtakų, prefekto pareigas padalino 
tarp dviejų asmenų: Tigelino, vi
suomenei žinomo imperatoriaus 
nusikaltimų sėbro, ir Fenijaus 
Rufo, padoraus silpnabūdžio.

“Dimissus es! Vale!”
Tigelinas neturėjo laiko apaš

talo Pauliaus bylai, nes pats buvo 
įklimpęs iki ausų imperatoriaus 
dvaro intrigose. Apaštalas, atro
do, atgavo laisvę 63-ųjų metų va
sarų paprastu išteisinimo pareiš
kimu. Tuo pačiu imperija pri
pažino, kad krikščionybė nėra 
nusikaltimas prieš valdžių. Ištei
sinimas, atrodo, neįvyko teismo 
salėje, bet labai paprastai.

Vienų rytų pretorijumo kapi
tonas atėjo į apaštalo butų- 
kalėjimų, atrakino grandinę, 
kuri buvo prikalta prie sienos, ir 
imperatoriaus Nerono vardu pa
reiškė: “Pauliau-Sauliau, tavo 
byla nutraukiama. Dimissus es! 
Vale! [Esi laisvas! Būk svei
kas!]”.

įdomūs Apvaizdos keliai! Jei 
apaštalo bylos nuosprendis būtų 
buvęs dar metus nuvilkintas, 
vargu ar jis būtų išvengęs jau šį 
kartų kankinio mirties: 64 m. 
prasidėjo nuožmus krikščionių 
persekiojimas Romoje. Tigelinas 
noriai tuštino kalėjimus, panau
dodamas ir krikščionius kruvi

nam arenos žaidynių pomėgiui.
Persekiojimo priežastimi 

buvo Romos gaisras. 64 m. su
degė kone pusė Romos. Sklido 
paskalos, kad pats Neronas pa
degė miestų, nes užsinorėjo 
nuožmaus fono savo deklamaci
jai apie Trojos sunaikinimų. Ne
ronas apkaltino krikščionius ir 
metėsi bausti juos persekiojimu. 
Persekiojimo aukomis buvo Pe
tras, o šiek tiek vėliau, antru kart 
įkalintas apaštalas Paulius.

Vėliau Neronas Romų atstatė. 
Atstatė iškiliai su plačiomis, 
planingomis gatvėmis ir Domus 
aurea “Aukso namas’ vardu 
rūmais. Tačiau Romos visuome 
nė nebegalėjo jo pakęsti’ 
Dažnėjo prieš Neronų sukilimai.

Neronas paliko daug 
pėdsakų

Neronas norėjo būti pagerbtas 
kaip poetas ir artistas. Be to, la
bai mėgo graikų kultūrų. 67 m. 
lankėsi Graikijoje. Jo lankymosi 
prisiminimų tebesaugoja Eleusis 
šventyklos griuvėsiai ir Olimpi
jos statinių likučiai.

68 m. Galijoje sukilo prieš Ne
ronų legionai. Jie paskelbė Galbų 
imperatoriumi. Pretorijumo da
liniai perėjoj sukilėlių pusę. Ne
ronas, sakoma, nusižudė. Pasa
kojama, kad jis mirė su žodžiais 
lūpose: “Kokio iškilaus meninin
ko netenka pasaulis!”

Nerono atminimas Romoje 

buvo viešai “prakeiktas” — pa
smerktas. Prel. Audrys Bačkis, 
važiuojant nuo Bračiano (Brac- 
ciano) ežero Nomentano vieške
liu Romos linkui, bandė “paro
dyti” Nerono kapų. Beje, Nero
nas buvo paskutiis Romos impe
ratorius iš cezario Julijaus gi
minės.

Apaštalas Paulius vėl 
pakeliui

LaiškaiI * * * * * * * 9 iš kalėjimo rodo, kad 
apaštalas bent laikinai atidėjo 
savo kelionę į Ispanijų. Jis vėl 
visu veidu atsisuko į Rytus. Po 
ketverto metų Cezarėjos ir Ro
mos kalėjimuose Paulius ir išgy
veno antrųjį savo veiklos pava
sarį.

I »
bet ji nesirūpina lietuviškos kny
gos reikalais. Gal vertėtų LB va
dovybei įkurti dar kokių naujų ta
rybų, kuri rūpintųsi lietuviškų
knygų leidimu , ugdytų lietuviš
kųjų kūrybų, palaikytų ryšius su
rašytojais, ieškotų naujų veikalų.

Lietuviškoji knygelė skursta, 
reikai jai pagalbos, reikia net 
skubios pagalbos. Tad pagalvoki
me, kaip tai padaryti ir tuoj da
rykime!

Nuo audros ir laivo sudužimo 
prie Kretos (žr. apd 27, 13 - 20), 
Kreta buvo dažnai Apaštalo min
tyse, — ji buvo vieta, kurių jis 

.buvo aplenkęs. Labai galima, 
kad Efeze jis buvo girdėjęs apie 
nusiskundimų, kad niekas ne
sirūpina krikščionimis ant Kre
tos salos. Taigi dar yra darbo ir 
Rytuose! Su Titu Paulius išsi
ruošė kelionėn į salų, kurių ka
daise žiloje >^novėje valdė le- 
gendarinis karalius Minos. Už 
ketverto dienų ir aš paseksiu 
apaštalo pėdomis — keliausiu į 
Kretų per Kipro salų. Jis išplaukė 
laivu iš Ostijos uosto, o man 
reikės išskristi lėktuvu iš Fiumi- 
cino aeroporto.

Pas lietuvius “Verano lauke”
“Verano laukas” — itališkai 

Campo Verano — yra senos Ro
mos kapinės. Kadaise jos buvo 
palei viaTiburtina—į šiauryčius 
einantį Tiburtino vieškelį, 
nūdien jas supa vis auganti 
Roma. Nuo S v. Kazimiero kole
gijos į Campo Verano tiesioginio 
susisiekimo autobusu nėra. Rei
kia paeiti gerokų galų, kol pasieki 
ta linkme einančio autobuso sto
telę. Popietė.

Užuot ieškojus autobuso sto
telės, einu pėsčiomis. Prisideda 
ir kun. Vladas D. Abu norime 
aplankyti tautiečius, kurie yra 
palaidoti “Verano lauke”. O jų 
yra bent 20! Tarp jų trys vysku
pai — Pranciškus Būčys, Vin
centas Padolskis, Pranciškus 
Brazys, Nepriklausomybės Akto 
signataras K. Šaulys, nepriklau
somos Lietuvos pasiuntinys prie 
Šv. Sosto K. Girdvainis, tėv. K. 
Rėklaitis, prel. Z. Ignatavičius ir 
kt.

Pakeliui dalinamės mintimis 
apie žmonijos nuojautų apie 
žmogaus išlikimų po mirties. Ka
pinės visuose žemynuose liudija 
gilių žmonių nuojautų apie gyve
nimų po mirties. Kapinės — ar
cheologų “bibliotekos” su storo
mis knygomis apie mirtį ir ben
dravimų su mirusiais.

(Bus daugiau)
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Keleivių vadovas 
į Lietuvą

Šių metų pradžioje tokiu pa- 
• vadinimu kelionių agentūrą “G. 

T. INTERNATIONAL, INC., 
vadovaujama Algio J. Grigo, 
Chicagoje, išleido specialų lei
dinį anglų ir lietuvių kalbomis, 
kur atspausdintos visos svarbiau
sios žinios, skirtos turistams ar 
keliaujantiems į Rytų Europą, o 
ypač į Lietuvą.

Šiam leidiniui medžiagą su
rinko ir paruošė Emilija Saka- 
dolskienė. Leidinys 62 puslapių, 
iš kurių lietuvių kalba informaci
ja suglausta į 33 puslapius.

Tad kuo gi tas leidinys svarbus 
keliaujantiems į Lietuvą? Ne pa
slaptis, kad tėvynės ilgesys, pa
siilgimas brolių, seserų, tėvų ar 
kitų artimųjų, likusių tėvynėje, 
niekada nebuvo užgesęs išeivijos 
lietuvių tarpe. O kai susidarė di
desnės galimybės juos aplankyti 
tėvų žemėje, prasidėjo didesnės 
pavienių, o ypač organizuotos 
kelionės.

Jas organizuoja taip vadina
mos kelionių agentūros, kurių 
tarpe turime platų tinklą ir lietu
vių kolonijose.

G. T. INTERNATIONAL, 
INC. agentūra jauna. Jai vado
vauja sumanus ir energingas Al- 

-— gis J. Grigas, su įstaigos vedėja 
Rūta Pauperiene. Keliavę per

šią agentūrą tvirtina, kad visi ke
lionės reikalai yra sutvarkomi 
pavyzdingai, keliaujantiems ne
keliama problemų ir rūpesčių. 
Tai ypač svarbu, nes ilgose ke
lionėse nestokojama problemų. 
Tad svarbu, kad tokioms agen
tūroms vadovautų prityrę as
menys, o ekskursijų metu vado
vai būtų rūpestingi, nuolatos pa
dedą keleiviams susidariusiose 
problemose. Tuo rūpinasi kaip 
tik minima kelionių agentūra.

“Keleivio Vadovas” paruoštas 
labai kruopščiai ir labai naudin
gas kiekvienam asmeniui, bepla- 
nuojančiam savas keliones. Va
dove sukaupta būdingiausia ir 
būtinai žinotina informacija. Štai 
skyriai: Dokumentai. Čia nusa
koma kokie dokumentai reika
lingi pasirūpinti kelionei, kada 
juos sutvarkyti, kaip juos saugo
ti. Gi tokių dokumentų sutvar
kymu rūpinasi ši agentūra, tik 
tuo reikia rūpintis iš anksto. Nu
rodyta kas atsitinka, jeigu dėl ku
rių nors priežasčių užsiregistra
vęs asmuo nebegali su ekskursija 
vykti. Kiek tokiais atvejais pra
randama įmokėjimų ir kokiais 
terminais. Yra įdomūs patarimai 
aklimatizacijos atveju. Atsimin- 
tina, kad keliaujant keičiasi lai
kas, valgiai, sąlygos. Tam būtina 
prisitaikyti. Vadove nurodoma 
kada pradėti kelionei ruoštis, 
kaip maitintis, kad vėliau orga

nizmas jau būtų pasiruošęs nau-

Rūta Pauperienė, G. T. International Travel Consultants, 
Ine., kelionių firmos naujoji viceprezidentė.

PHILADELPHIA, PA.

Romo Kalantos minėjimas
1972 gegužės sekmadienį 

Kauno miesto operos sodelyje 
nutikęs įvykis mūsų tautos istori
joje bus įrašytas kaip neišmatuo
jamos kovos žygis, palietęs mus 
visus.

Tai jaunuolio Romo Kalantos 
gyvybės paaukojimas ant Lietu
vos laisvės aukuro. ‘

Retai atsiranda tokių pasiš
ventusių didvyrių. Todėl mūsų 
pareiga jų neužmiršti, garsinti, 
minėti, įamžinti meno kūriniuo-

PASIPIKTINIMO NEBUVO
menę Na, ir davė savo fantazijai 
valią, ir svaidėsi į Lietuvių Ben
druomenę purvinom skevel
drom. Kalbėdama “išmintingos” 
ir “inteligentiškos” visuomenės 
vardu; “Dirvoje”, “Drauge” ir 
“Darbininke” ' ' paskelbtuose 

kiantįsijausti įvyldus”?Kai b. kv., straipsniuose savo tiradas prieš 
sako “daug kas abejoja”, Ba
lašaitienė — “niekas neabejo
ja”: “Niekas neabejoja prof.
Sužiedėlio kvalifikacijomis”.

Iš vis dėl Lietuvių Bendruo
menės projekto išleisti istoriją 
anglų kalbab. kv. pasisako nei
giamai. Jis siūlo leisti istoriją 
“lietuvių reikalui” ir “lietuvių 
kalba”. Balašaitienė priešingai 
— “Būti tikslu, jei be jokios su
tarties atsirastų mecenatai, kurie 
privačiai tą projektą finansuo- a ” tų ...

Apie patį dr. Saulių Sužiedėlį 
b.kv. sako, kad jis lietuvių visuo
menės daugumai “persona non 
grata”, gi Balašaitienė — “Ap
gailestauju, kad tokio garbingo 
asmens, kaip S. Sužiedėlio, pa
vardė tapo lyg tuo sviedinu
ku”...

Palyginus jau šiųdviejų žurna
listų argumentus, lengva supra
sti, kad b. kv. rūpėjo diskvalifi
kuoti Sužiedėlį ir sustabdyti pro
jekto vykdymą.Tam jis naudoja 
fiktyvų “visuomenės daugumos” 
argumentą.

Balašaitienė visur prieštarauja 
b. kv’iui. Jai rūpėjo kitkas , išnau
dojant kilusią kontroversiją, kaip 
galima juodžiausiomis spalvoms 
pavaizduoti Lietuvių Bendruo-

(atkelta iš 3 psl.)
ar galės tas autorius teisingai pa
vaizduoti labai sudėtingą to laik
mečio Lietuvos istoriją ir įvy
kius”. Ir toliau: “Bet daug kas 
abejoja, kad jis, negyvenęs anų 
meto Lietuvoje,* galėtų kaip rei-

Bendruomenę vainikuoja tokiu 
teigimu: “Ir visuomenė nesiekia 
nieko kito, tik atsakomingo ir 
prasmingo savo aukų dalinimo ir 
griežtos bei tikslios atskaito
mybės. Juk ne paslaptis, kiek 
daug ir brangių kelionių yra ap
mokama ne vien mūsų 
veikėjams, bet ir jų žmonoms”.

Lietuvių Bendruomenė, ką aš 
patyriau per 10 metų būdamas 
taryboje ar krašto valdyboje, 
veda tobulai tikslią atskaito
mybę. Gaila, kad tuo nepasižymi 
kai kurių kaltintojų sąžinė.

Kol projektas neįvykdytas, 
niekas negali garantuoti, kad bus 
tobulas produktas. Viešos disku
sijos, ypač jei būtų jose dalyvavę 
istorikai ir šiaip šaltos galvos, 
būtų galėjusio sprisidėti prie 
projekto patobulino. Iš antros 
pusės būtų neteisu visus neigia
mus pasisakymus tuo reikalu lai
kyti, užkulisinių motyvų produk
tu. Buvo ir geros valios balsų, 
kurie dalykus kitaip supratę ar 
buvo paveikti klaidinančios pro
pagandos, tačiau kur pritrūksta 
teisingų faktų ir logiškos argu
mentacijos ir kur naudojamos 
neįrodytos ir neįrodomos insi
nuacijos, gera valia patikėti būtų 
naivu.

jas gyvenimo sąlygas priimti, ne
sudarant sveikatai pavojų.

Vadove aptarta “Inturisto" 
teisės, TSRS muitinės reikalavi
mai. Išvardinta leidžiamų įvežti 
reikmenų sąrašas, pinigų 
įvežimo galimumai, kaip reikia 
užpildyti deklaracijas, kokie 
daiktai ir pinigai įrašytini, kaip 
tvarkytis su valiuta, jos atskaito
mybę išvykstant. Ką galima 
išvežti iš Tarybų Sąjungos, ko 
reikalaujama išvežant meno 
kūrinius, knygas ir kitas verty
bes.

Taip pat vadovas nurodo ir 
• sugrįžimo Amerikon sąlygas, 

Amerikos muitinės reikalavimus 
ir ką galima ir ko negalima į 
Ameriką įvežti. Išvardinta užsie
nio valiutos parduotuvės, nuro
domi jų telefonai ir adresai. Tai 
ypač paranku atvykusiems į ne- 
pažystamą miestą.

Duoda patarimų, kaip reikia 
elgtis, kaip laikytis, 
nepažeidžiant įstatymų, už ku
rių pažeidimą yra numatytos 
bausmės.

Labai svarbus patarimas — ką 
vežtis asmeniškam naudojimui. 
Nurodyta ir būtini vartojimui 
daiktai, nepersikraujant ir neap
sunkinant savęs bereikalingomis 
priemonėmis.

Pataria naudoti praktišką, pa
togią aprangą. Tačiau jokiu būdu 
nesirodyti nepadorioje aprango
je.

Vadove duodama plati infor
macija apie suvenyrus, drabužių 
išmieras, oro sąlygas turizmo se
zono metu Lietuvoje, laiką; čia 
randame smulkūs patarimai, 
kaip naudotis telefonais, vie
tinėmis susisiekimo prie
monėmis, maisto aptarnavimu, 
viešbučio kioskais ir 1.1.

Priede įdėtas Vilniaus miesto 
centro planas, kuriame nurodyta 
turistams įdomios vietos, kurias 
galima visada aplankyti ir be va
dovų.

Aptariant “Keleivio vadovo” 
informaciją, neįmanoma trum
pame rašinyje viską, detaliai iš
vardinti. Todėl šis “Keleivio va
dovas” visais atvejais bus nau
dingas keliaujantiems. Tai yra la-
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Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite „tollfree” arba rašykite:

Baltic American Holidays Ine 
AOMSIONOF 

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

TOLL FREE 

1-800-835-6888

CHICAGO, ILL
- KELIAUK IR DŽIAUKIS!
G.T. INTERNATIONAL 

TRAVEL CONSULTANTS, 
INC., kelionių firma praneša 
kad klestėjimo rezultate firmoje 
įvyko pasikeitimai personalo tar
pe.

Firma džiaugiasi kad prie šta
bo prisidėjo visuomenei gerai 
pažįstama dail. Vanda Aleknienė 
ir nuo kovo 15 eina įstaigos 
vedėjos pareigas.

Buvusi įstaigos vedėja Rūta 
Pauperienė nuo minėtos datos 
eina bendrovės viceprezidentės 
pareigas.

Visas G. T. International per
sonalas pasiruošęs maloniai pa
tarnauti įvairių kelionių, 
skrydžių bei visais su Lietuva su
sijusiais reikalais.
z. Galima kreiptis adresu: G? T. 
International Travel Gorišul- 
tants, Ine. 10401 S. Roberts Rd., 
Palos Hills, II. 60465. telefonas: 
(312) 430- 7272.

bai vertinga informacija.
Sis vadovas rekomenduotinas 

kiekvienam kelionėmis besido
minčiam.

G. T. International, Ine. ke
lionių agentūra, atrodo, ypatin
gą dėmesį kreipia į savus klijen- 
tus ir rūpestingai sutvarko ke
lionės visus reikalus. Agentūros 
adresas: G. T. INTERNATIO
NAL, INC. 10401 South Ro- 
berts Road, Palos Hills, Illinois 
60465. Telefonas 312 430 - 7272.

Jurgis Janušaitis

LIETUVIŲ DIENA 

CONNECTICUT
SOSTINĖJE

Šiam Romo Kalantos pasiau
kojimui pagerbti bei prisiminti 
minėjimas yra rengiamas 
gegužės 1, šį sekmadienį. 
Minėjimas prasidės su 10:30 
vai. ryto aukojamomis mišiomis 
ir procesija Šv. Andriejaus 
bažnyčioje (19 ir Wallace Str.) ir 
tęsis parapijos salėje, kur apie 
12 vai. bus pietūs ir pritaikyta 
programa. Kalbai pasakyti yra 
pakviesta Irena Skuodienė, ne- 
senia su šeima išleista iš okupuo
tos Lietuvos.

Meninę prgramos dalį atliks 
Dainos vienetas Aidas iš Balti- 
morės. Minėjimą rengia ir visuo
menę kviečia gausiai atsilankyti 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Klubas.

S.N.

važia-vimo. Bilietų kaina $7 suau
gusiems ir $4 jaunimui iki 18 
metų. Po programos bus šokiai, 
veiks bufetas ir baras. Dėl smul
kesnių informacijų galima skam
binti Aušrinės vadovui Eimučiui 
Radžiui, telefonu 215 275- 9343.
Tautinių šokių grupė Aušrinė 

atstovauja Philadelphijai ne tik 
šokių šventėse. Ji atlieka progra
mas mūsų minėjimuose, pasiro
do tarptautiniuose ir etninių šve
nčių festivaliuose. Šį kartą jauni
mas ne tik žada mums gražią ir 
įdomią programą, bet kartu lau
kia visuomenės susidomėjimo ir 
paramos. Gausiu dalyvavimu, 
įvertinkime jų pastangas.

Teresė Gečienė

38-tos S. Amerikos

lietuvių sporto

žaidynės

Jungtinis lietuvių komitetas, 
kuris sėkmingai suorganizavo 
Hartforde 1984 m. kovo 4 d. šv. 
Kazimiero mirties sukakties 
minėjimą ir 1987 metų gegužės 
17 dieną Lietuvos Krikšto 600 
m.Jubiliejaus minėjimą, nutarė 
savo darbą apvainikuoti dar vie
nu renginiu. Jie organizuoja 
š.m. gegužės 1 dieną Hartforde, 
didingą Lietuvių Dieną.

Viskas vyks prie Šv. Juozapo 
katedros — ten, kur Krikšto ju
biliejaus proga šio komitetoi 
rūpesčiu buvo pastatydintas di
delis ir labai meniškas lietuvių 
kryžius. Šis kryžius liks ilgam re
gimu simboliu, pačiam šios val
stijos sostinės centre, liudijančiu 
lietuvių tautos gilų tikėjimą, 
kovą už religijos ir tautinės 
kultūros laisvę.

Iškilmingos pamaldos kate
droje prasidės 11 vai. Jas at
našaus Hartfordo lietuvių para
pijos klebonas kun. Juozas Ma
tutis. Pamokslą pasakys Water- 
burio lietuvių Šv. Juozapo para
pijos klebonas kun. Pranciškus 
Karvelis. Liturgija ir giesmės 
bus lietuvių kalba.

Aušrinės koncertas
Philadelphijos tautinių šokių 

grupė AUŠRINĖ įtemptai 
ruošiasi dalyvauti VHI-toje Tau
tinių Šokių Šventėje šią vasarą 
Hamiltone, Kanadoje. Grupę 
sudaro gimnazistai ir studentai, 
o jai jau daug metų vadovauja 
Eimutis Radžius. Nuo Aušrinės 
perdaug neatsilieka ir antra Phi
ladelphijos tautinių šokių grupė, 
kuri yra pasivadinusi VAKARI
NĖ. Ją sudaro jauni profesiona
lai, o vadovu yra Kazys Razgai- 
tis. Vakarinė taip pat dalyvaus 
VTII-toje Tautinių Šokių 
Šventėje.

Norėdami parodyti ką iki šiol 
išmoko ir sutelkti vieną kitą do
lerį kelionei į šokių šventę apsi
mokėti, Aušrinės šokėjai ruošia 
pasirodymą Philadelphijos ir 
apylinkių lietuviams. Aušrinei į 
talką atėjo aktorė ir režisierė Ju
lija Dantienė, Philadelphijos LB 
Dramos Būrelio vadovė. Ji šokių 
koncertą įvilko į scenos vaizdelio 
rėmus.

Publika kartu su Aušrine 
skris 1000 metų į ateitį į planetą, 
kuri vadinasi Nebūta. Tad ir 
Aušrinės koncertas pavadintas 
“Aušrinė Nebūtoje”. Scenoje ša
lia šokėjų matysime Dramos 
Būrelio veteranus Rasą Krokytę, 
Raimondą Audrę Rukšienę ir 
Virgų Volertą. Prie jų jungsis 
ateities artistės Sandra Daino- 
raitė, Austė ir Gabija Radžiūtės 
ir Rasa Stirbytė. "Nebūtai” mu
ziką sukūrė dr. Juozas Kasin- 
skas, o šokėjams akordeonu gros 
Jonas Matulis. Dekoracijas daro 
pats jaunimas: Viktorija Dan- 
taitė, Danutė Tautkutė ir Pau
lius Dainora.

Šis neeilinis renginys įvyks 
šeštadienį, gegužės 7 d., 7:30 
vai. vakare, Philadelphijos Lie
tuvių Namuose (Lithuanian Mu- 
sic Hali), 2715 E. Allegheny 
Avė., prie pat I 95 Allegheny iš-

Š.m. ŠALFASS-gos metinės 
žaidynės įvyks Chicagoje gegu
žės 14 -15. Šios žaidynės skiria
mos paminėti 50 m. sukakčiai 
nuo I-sios Tautinės Olimpiados, 
įvykusios 1938 Kaune ir Klaipė
doje .

Žaidynių programoje: krepši
nio, tinklinio, ledo ritulio, šach
matų, kėgliavimo ir raketbolo 
varžybos. Planuotos stalo teniso 
ir plaukimo varžybos neįvyks dėl 
nepakankamo susidomėjimo.

Krepšinio programoje vyrų A 
ir B ir jaunių A ir B klasės. 
Varžybos vyks Bogan High 
school, Pulaski ir Archer g-vių 
kampas ir Curie High School, 
Pulaski ir 79-tos g-vės kampas, 
salėse. Pusfinaliai ir finalai sek
madienį Bogan mokykloje, re
kordinis vyrų komandų skaičius 
pagal preliminarinę registraciją 
bus ypatingai sunkus uždavinys 
naujam krepšinio vadovui E. 
Modestui. Jis pasiryžęs atgyve
nusias ir netikusias pravedimo 
sistemas pakelti naujomis, kas 
per dvi dienas ir didesniam daly
vių skaičiui bus geras galvosūkis.

Tinklinio varžybos bus tik 
vyrų ir moterų klasėse, nes daly
vių skaičius bene mažiausias 
kaip bet kada. O juk dar taip ne
seniai tinklinis savo skaičiumi ir 
žaidimo lygiu jau atrodė pra
lenks krepšinį. Tinklinio

(nukelta į 6 psl.)

ANTIBOLŠEVIKINIŲ

TAUTU 

(ABN) 

KONGRESAS

Po pamaldų ten pat katedros 
artumoje, lietuviškojo kryžiaus 
šešėlyje, vyks kultūrinė progra
ma, o po to lietuviškas pobūvis. 
Tikimasi, kad visos 6 dar akty
vios lietuvių parapijos šioje val
stijoje gausiai dalyvaus iš
kilmėse, kuriomis bus atžymėti 
Marijos Metai ir Hartfordo kate
dros atstatymo 25 metų sukaktis.

Komitetui vadovauja energin
gas, jau šiame krašte gimęs ir čia 
išsimokslinęs lietuvis kunigas, 
Jonas Rikteraitis, New Britam 
lietuvių, parapijs klebonas.

Šis kongresas įvyks š.m. gegu
žės 13-15 d. Washingtone. Kon
greso komiteto būstinė yra New 
Yorke>AF ABN patalpose, 136 
2nd Avė. tel. (212) 982 - 1170. 
Programa rūpinasi prof. dr. Wal- 
ter Zaryckyj. Lietuvių ir kitų 
tautų organizacijos ir atskiri 
asmenys kviečiami dalyvauti.

Kongrese bus analizuojama 
tautų kova prieš plintantį komu
nizmą, svarstomi kovos metodai 
ir jų sėkmingumas.

Kongreso reikalais buvo su
šauktas susirinkimas, kuriame 
teko išgirsti pranešimus iš įvairių 
frontų. Jaudinantis buvo afgani
staniečio Habib Mayar praneši
mas, kad Amerika sustabdė stin- 
ger raketų tiekimą. Tai labai ap
sunkins jau beveik laimėtą kovą. 
Per metus šiomis raketomės bu
vo numušta 270 sovietų lėktuvų. 
Afganistaniečiai prašo rašyti pre
zidentui Reaganui. Lenkų atsto
vas Rusczynski kalbėjo apie ski
limų Solidamosz fronte. Dr. J. 
Stukas, turėjo padaryti praneši
mą, bet dėl Vliko posėdžio ne
galėjo dalyvauti.

P. Ąžuolas



LIETUVIŠKAI SKAUTIJAI 70 METŲ
Lietuvių Skautų Sąjunga šie

met švenčia savo veiklos 70 metų 
sukaktį. Ta veikla pasireiškė lai
svoje Lietuvoje, tremtyje — Vo
kietijoje ir laisvajame pasaulyje.

Per skautiškas gretas 
pražygiavo tūkstančiai mer
gaičių ir berniukų. Ten susitiko 
naujus draugus, ten stiprėjo jų 
lietuviškumas, didėjo ir jų meilė 
savai lietuviškai kalbai. Taip 
išaugo daug gražaus jaunimo. 
Daug kas sukūrė lietuviškas šei
mas ir tęsė savo šeimose lietuviš
kas skautiškas tradicijas.

Skautų Sąjungos vadovės ir 
vadovai stengiasi perduoti Die
vo, Tėvynės ir Artimo meilės 
idealus, perduoti juos lietuviš
koje dvasioje, o tai nėra taip 
lengva, gyvenant svetimuose 
kraštuose.

Tačiau ir šiandien turime pui
kių vadovių ir vadovų, išaugusių 
mūsų gretose ir labai energingai 
dirbančių su skautiškuoju jauni
mu. vyresnieji tuo džiaugiasi, 
nes tik jaunosios kartos skautiš
kas vėliavėles parneš į laisvos 
Lietuvos pušynus.

ŠIEMET PREMIJŲ ŠVENTE 
VYKS CALIFORNIJOJE

Lietuvių chartoje sakoma, kad 
tautinė kultūra yra tautos geni
jaus apraiška, todėl jos formos 
palaikytinos ir remtinos. Tautinė 
kultūra reiškiasi menu, muzika, 
tapyba, žodine kūryba ir kitomis 
formomis. Jau senokai LB 
kultūrinės veiklos ribose organi
zuojami teatro festivaliai ir ski
riamos. kultūrinės t,vį premijos. 
Imant pavyzdžiu Nepriklauso
moje Lietuvoje įsteigtą Valsty
binę literatūros premiją, JAV LB 
Krašto valdyba įvedė kasmetinę 
LB literatūros premiją^ Kitoms 
premijoms Lietuvių Fondas ka
smet skiria tarp 4 ir 5 tūkstančių 
dolerių.

1980 m. JAV LB Kultūros ta
ryba numatė įvesti Premijų 
šventę, kuri būtų Bendruo
menės tradicinė pavasario

Linas Kojelis, JAV prezidento specialus patarėjas, Vasario 
16 minėjime Clevelande pasakė pagrindinę kalbą. Minėjimas 
buvo surengtas vasario 14. Nuotraukoje L. Kojelis su seselėm 
kazimierietėm ir kun. G. Kijausku, SJ. Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuvos nepriklausomytės šventės minėjime Clevelande va
sario 14 kalbą anglų kalba pasakė miesto burmistras G. Voi- 
novich. Nuotraukoje iš k. J. Jokūbaitis įteikė plokštelę bur
mistrui, šalia burmistro inž. R. Kudukis, kuris vadovavo pro
gramai. Nuotr. V. Bacevičiaus

Norint ypatingu būdu atšvęsti 
šią skautijos sukaktį, pagal tradi
ciją yra ruošiama VH-toji tautinė 
stovykla “Lietuva”, kuri įvyks 
rugpjūčio 14-24 BSA Seven 
Rangės Scout Reservation, Ken- 
sington, Ohio, maždaug 100 my
lių nuo Clevelando, Ohio.

Yra leidžiamas VH-tos Tau
tinės Stovyklos leidinys, kurį re
daguoti sutiko v. s. Alė Nami- 
kienė ir v. s. Juozas Toliušis. Jie 
prašo vienetus nuotraukas ir 
medžiagą siųsti tuoj pat.

Stovyklos mokestis asmeniui 
165 dol. Stovyklos registracijos 
mokestis sumokamas (40 dol.) iki 
birželio 1. Pilną stovyklos-mo
kestį sumokėjus iki liepos 1, da
roma 25 dol. nuolaida,

Stovyklos vadovybę sudaro:
Viršininkas — v. s. fil. Petras 

Molis.
Viršininko pavaduotojai — 

v. s. Irena Kerelienė ir v. s. fil. 
Kazys Matonis.

Iždininkas registracija -— s. 
Vytautas Staškus.

Sekretorė—j. v.s. Genovaitė 
Treinienė.

šventė ir jos metu, pagerbiant 
bei įvertinant įvairių sričių 
kūrėjus, jiems būtų įteikiamos 
premijos. Toks įvykis su didžiau
siu dėmesiu stebimas mūsų vi
suomenės būtų moralinė paska
ta tolimesniems kūrybos dar
bams.

Pirmoji tokia Premijų šventė 
įvyko. 1981 gegužės 17 Clevelan
de. j A*V LB IX-sios Tarybos se
sijoj 1981 Bostone stipriai pasisa
kyta, kad tokia premijų šventė 
būtų tęsiama kiekvieneriais me
tais ir taptų tradicine. Jos pagrin
dinis tikslas skatinti lietuvių išei
vijos kūrybinę iniciatyvą. Premi
jų šventės jau yra buvusios Cle- 
velande, Detroite, New Yorke, 
Bostone, Chicagoje.

Kovo 20 Los Angeles lankėsi 
JAV-LB Kultūros tarybos pirmi-

Ro-

ps.

LSS Katalikų dvasios vadovas
— v. s. kun. Jonas Pakalniškis.

LSS Evangelikų dvasios vado
vas — kun. Povilas Dilys.

Seserijos rajono viršininkė— 
v. s. Itn. Stefa Gedgaudienė.

Brolijos rajono viršininkas — 
v.s. Gediminas Deveikis.

ASS rajono viršininkė — v. s. 
fil. Danutė Eidukienė.

Komendantas — v. s. fil. 
mas Jakubauskas.

Vandens vadovė — j. 
Violeta Paulienė.

T. S. leidinėlio redaktorė — 
v. s. Alė Namikienė.

T.S. laikraštėlio redaktorius
— v. s. Česlovas Senkevičius.

Ryšininkas su vietos ameri
kiečiais skautais — S. Gintaras 
Taoras.

Reprezentacija — kitų tauty
bių skautai — v. s. Česlovas Ki
liulis.

Reprezentacija ir garbės 
svečiai — v. s. fil. Lilė Milu- 
kienė.

Pirmoji pagalba —s. Julija 
Taorienė.

Paštas — v. s. Stasys Ilgūnas.

AR MES 
GYVENAME 
AMERIKOJE?
Didžiosios spaudos pirmuo

sius puslapius, televizijos žinias 
jau dominuoja būsimų preziden
tinių rinkimų įkarštis. Kandida
tai keliauja, rinkdami balsus, pi
nigus, ieškodami geriausių būdų 
ir metodų į savo pusę patraukti 
grupes balsuotojų, kaip ūkinin
kus, darbininkų ar kitas unijas ir 
kai kurias įtakingas mažumas. 
Bet mūsų spaudoje visiška tyla, 
lyg būsimo, prezidento rinkimai 
mūsų visiškai neliestų. O argi ne 

ninkė Ingrida Bublienė, kuri 
painformavo, kad VHI-ji 
Kultūros tarybos premijų šventė 
bus gegužės 15 Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. į šią 
šventę bus pakviesti laureatai ir 
jiems įteikiamos premijos, taip 
pat bus aukšto lygio meninė pro
grama. Šventė rengiama JAV LB 
Kultūros tarybos, ją globoja LB 
Los Angeles apylinkės valdyba, 
kurios pirm, yra E. Kulikauskas.

Šiais metais LB literatūros 
premija 3000 dol. paskirta rašy
tojui Antanui Gustaičiui už jo 
poezijos knygą “Pakelėje į 
pažadėtąją žemę”. Mecenatas 
JAV LB Krašto valdyba.

Žurnalisto premija teko 
“Draugo” redaktoriui kun. Pra
nui Garšvai, kuris 30 metų 
sėkmingai darbuojasi “Draugo 
redakcijoje.

Dailės premija paskirta Adai 
Sutkuvienei, kuri daugelį metų 
reiškiasi grafikos, keramikos, 
mozaikos ir tapybos kūriniais.

Teatro premiją, imant dėme
sin daugelio metų teatrinę veik
lą, kurioje jis pasižymėjo kaip iš
kilus režisierius, gauna Petras 
Maželis.

Dar numatytos Muzikos ir Ra- 
dio premijos. Šių visų paskutinių 
premijų mecenatas yra Lietuvių 
Fondas.

Šventės meninę programą 
atliks iškili aktorė Rasa Allan Ka- 
zlas, vaidinusi įvairiuose New 
Yorko teatruose, gastroliavusi 
JAV State departamento globoje 
išvykose Europoje ir Artimuose 
Rytuose, dramos mokyklų lek
torė.

Šiomis premijomis Kultūros 
taryba nori parodyti kūrėjams, 
kad jie nėra* pamiršti, o gausus 
dalyvių atsilankymas parodys, 
kad visuomenė jų darbus seka ir 
juos vertina. Atrodo, kad losan- 
geliečiai premijų laureatus žada 
entuziastingai sutikti, nes kali- 
fomiečiai paprastai parodo di
delį susidomėjimą visais kultūri
niais įvykiais.

* Ig. Medžiukas

Gegužės 6 - 20
Gegužės 19-blrželio 3
Gegužės 25-birž. 8/12 
Birželio 9-24 
Birželio 30 - liepos 17

IS VISUR

Lietuvių Politinių Kalinių Sąjungos centro valdybos pirm. 
Pilypas Narutis kalba 45 m. Lietuvos įkaitų suėmimo sukakt. 
minėjimo akademijoje kovo 20 Jaunimo Centre Chicagoje. 
Nuotr. J. Šidlausko

tiesa, kad ir Lietuvos laisvės 
klausimas priklauso rfuoTrūsimo 
prezidento, nuo jo užsienio poli- 
tikos ir pažiūrų į pavergtas tau
tas?

Visi mūsų veiksniai skelbiasi 
vedą kovą už Lietuvos išlaisvini
mą. Skaitome biuletenius, ap
mokame keliones, brošiūras, į 
minėjimus kviečiame garsiai 
mums laisvę žadančius ir balsus 
gaudančius politikierius, kurių 
ypatingai šiais metais ne
pritrūks. Vėliau, jiems pavy
kus gauti siekiamą postą, jie ne
beatsimena savo patarėjų pa
ruoštų prakalbų tekstų, tik gal 
kartais pasirašo sveikinimus ar 
“deklaracijas”, kurias taip gražiai 
per minėjimus paskaito mūsų 
programų pranešėjos.

Ilgai gyvename šitame krašte, 
bet dar. nesijaučiame esą jos pi
liečiais, nes nesugebame pasi- 

’naudoti savo balso galia. O tam
> taip pat esame nepriaugę, nes 
! kiek lieutuvių tiek nuomonių.

Ką rinksim: respublikoną ar de
mokratą? O už kurį kandidatą 
balsuosime, jei susitariame dėl 
partijos?

Dažnokai tenka spaudoje abiejų partijų kandidatai. Pasi- 
užtikti pranešimus ir korespon- ruošę iš anksto, gal ir galėtume, 

jei veiktume vieningai, atkreipti 
jų dėmesį į tylos sąmokslo migla 
apdengtas Pabaltijo tautas. Ak
tyvus ir vieningas dalyvavimas 
demokratinių rinkimų procese 
būtų tikrai konkretus ir naudin
gas veiklos šūkių įgyvendinimas.

Aurelija Balašaitienė

ir lietuvių mažumos balsuotojų 
bloką ir su juo supažindinti kan
didatus, kai jie lankosi lietuvių 
gyvenamuose miestuose.

Pavyzdžiui, tokia Chicaga, ku
rioje yra labai didelis skaičius lie
tuvių, bus kandidatų lankymosi 
ir dėmesio centras, kaip ir Cle- 
velandas, Los Angeles, Detroi
tas ir kiti miestai.

Veiksniai, kurie vienas su kitu 
lenktyniauja politinės veiklos 
arenoje, dabar galėtų puikiai iš
naudoti rinkiminius metus, 
gal net bandant tam tikslui suda
ryti koaliciją su latviais ir estais. 
Tik, žinoma, vėl bus didžiausi 
ginčai: kuris iš jų imsis iniciaty
vos, o gal veiks atskirai... Ir 
neužmirškime himno žodžių 
“vienybė težvdi”.

Vienaip ar kitaip galvojant, vi- 
stik būtų graudu, kad niekas tuo 
klausimų, nesiimtų iniciatyvos. 
Ir taip liks tik platoniški ir ab
straktūs bei pompasitišld pasisa
kymai apie “politinę veiklą”, joje 
nieko neveikiant..

Tuo tarpu, sekant vietinę 
spaudą ir nuotaikas, nėra sunku 
nuspręsti, kas yra patys aiškiausi

dencijas apie lietuvių demokratų 
ir respublikonų klubus. Juk ne
same avys, ir politika besidomin
tieji asmenys, jei imtų pavyzdį 
iš tokios Rasos Razgaitienės, taip 
energingai ir drąsiai reikalauja
nčios teisingumo Amerikos pi
liečiams, tai jie galėtų sudaryti

VIENINTELĖ PROFESIONALI

teauet LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ1988 metais
5-kk>m, 10-člal bei 15-kal dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16 
Spalio 7-21 

Gruodžio 27 — sausio 10 1989

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

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

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

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont, Canada, M6S1M7 
Tei. (416) 769 - 2500 Telex 06-986766 TOR

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM 

Mūsų registracijos numeriai: ratai! nr. 2659030 wtioleeeie 2475066

— Komas Ke .*zys, New Yorko 
lietuvių “Laisvės Žiburio” radijo 
valandos vedėjas, laimėjo pirmą 
vietą radijo reportažų konkurse. 
Konkursas buvo paskelbtas JAV 
LB Kultūros tarybos. Tema: 
“Lietuvos krikščionybės 600 m. 
sukaktis”.

— Californijos lietuvių respu
blikonų sąjunga ruošia priešrin
kiminę gegužinę-pikniką
gegužės 1, šį sekmadienį, 1 vai. 
popiet Jack ir Žibutės Brin- 
ldenės-Alex rezidencijoje, 2347 
Hillhurst Avė., Los Angeles, CA 
90027. Bus lietuviški pietūs — 
balandėliai. Auka 15 dol. asme
niui. Pensininkams ir studen
tams 10 dol. Pakviesti svarbiausi 
kandidatai, kurie apibūdins savo 
įsitikinimus. Svarbu kad daly
vautų kuo daugiau lietuvių, nes 
visi labiau skaitosi su dauguma. 
Kviečiami visi lietuviai be parti
jų skirtumu.

Montrealio Lietuvių akade
minis Sambūris kas antri metai 
skiria Vinco Krėvės vardo lite-

■ ratūrinę premiją už grožinės lie
tuvių literatūros kūrinį, dar ne-

I premijuotą ir išlefštą laisvajame 
pasaulyje. Leidyklos kviečiamos 
siųsti bent du egzempliorius 
knygų, išleistų 1986 - 1987 me
tais, Sambūrio pirmininkės 
adresu: Dr. Jūratė Tanner, 699 
Victoria Dr., Baie D’Urfe, Que- 
bec H9X 2K5. -

— Kazys Laukaitis, ąųk- 
I stesnės lietuvių ateivįįos čiagi- 
I mis, dabar jau 86 m. amžiaus, 

anksčiau buvęs Baltimorės lietu
vių veikėjas, Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties proga, 
norėdamas ypatingai pagarsinti 

I Lietuvos vardą Baltimorės kata- 
I likų kitataučių parapijose, 

užprašė 120 mišių, aukotinų vie
nur 5, kitur 10 ar daugiau sekma
dienių. Kiekvieną kartą, kai tos 
mišios buvo laikomos, parapijų 

Į biuleteniuose buvo paminima, 
kad jos aukojamos Lietuvos in
tencija. Tai buvo primenama bei 

I garsinama ir pamoksluose. K.
Laukaitis šiam sumanymui įvyk- 

| dyti paaukojo 1000 dol. Kilni ini
ciatyva!

— Dr. Jono Račkausko, JAV 
LB Švietimo tarybos pirminin
ko, suteiktomis žiniomis per pa
skutinius trejus metus lituanisti
nes mokyklas lankančių moki
nių skaičius yra stabilizavęsis. 
Nuo praeitais metais turėto 
1,090 mokinių skaičiaus, šiais 
metais paaugo iki 1,161.

— JAV Lietuvių Kunigų Vie
nybė organizuoja kunigams re
kolekcijas kurios įvyks birželio 6 
- 10 Putname, lietuvaičių seselių 
vienuolyno patalpose. Rekolek
cijoms, vadovauti sutiko kun. dr. 
Viktoras Skilandžiūnas iš Kana
dos. Kunigai, norį rekolekcijose 
dalyvauti, prašomi iš anksto pra
nešti kun. dr. V. Cukurui, Rt. 
21, I.C.C., Putnam, Conn. 
06260.

— T .ietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali dabar kreiptis: Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., 

, Putnam, Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: K. Baiga, Chicago, III. 
Užsakė kitiems: L A. Jansonas, 
Osterville, Mass. — D. Balkiui, 
Santa Monica, CSalif. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko pren umera- 
ta pirmiem metams tik 15 dol. 
Atnaujinant — visiems 20 dol. 
metams.

*



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

1988 M KELIONĖS j LIETUVĄ
21 DIENU KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
21 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5'- 25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9 - 29 — $2,459 -• «,.
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — H, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija 
Kelionė 526 —■ gegužės 26 — birželio 14 — $2,279 
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija 
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769 
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Mąskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivirį Helsinki, Helsinky 1

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

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

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 į 

pažadėtą žemę. Satyrinės elegi
jos. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol.

Zr Raulinaičio, Kelia? į sostą.
10 dol,

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.

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

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas ji».

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio vahutos parjotu v ėse 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 ĄUBURN ST. 

NEWT0N, MA 02166 
(617)965-6080

LITHUANIAN COOKERY
ln 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 “LtthuanlanCookery” už 10 doi. Persiuntimas 
Ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

STOKIME NARIAIS J LIETUVIŲ
FONDĄ
ir didinkime turimus jnašus, nes 
Lietuviu fondas remia lltuanistinj švietimą, mok
slą Ir jaunimu.
Lietuviu Fondo adresas — 3001 W. 59th Street, 

Chicago III. 60629 
F

JO k JOLietuva 15 d^^skva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.V^J .60.00; Chicago 
$2,215.00.
Lietuva jJoT. Maskva 1 d., Leningradas 1 d., AmstP-į^c ^s 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,C<>.00; Chicago $2,195.00. "

Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva j «< 1' . i0f A 1 d> Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Ch>
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125-00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d., 
liepos 10-25 d. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00.

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

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

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

38-tos Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės
(atkelta iš 4 psl.)

varžybos bus Marąuette Park 
salėje Kedzie ir 67tos kampas.

Ledo ritulio varžybos bus tik 
vyrų klasėje. Užsiregistravo net 
penkios komandos ir Chicagai tai 
bus didžiulė naujiena. Varžybos 
vyks Southvvest Ice Arenoje, ant 
127—tos g-vės, tuoj patį vakarus 
nuo Cicero g-vės.

Kėgliavimo varžybos bus indi
vidualinės ir komandinės. Jos 
vyks Ford City’ Bovvlirig Alley, 
7601 So. Cicero g-vė ir tik šešta
dienį. Pradžia 11 vai. AM.

Žaidynių organizacinį komite
tą sudaro Romas Puodžiūnas ir 
Rimantas Dirvoms ko-pirminin- 
kai. Algimantas Tamošiūnas sek
retorius, Renata Žilionienė, vi
cepirmininkė, Valentinas Ge~ 
nčius iždininkas ir vadovai: E. 

'Modestas — krepšinio, Z. Žiup- 
snys — tinklinio, A. Tuskenis — 
ledo ritulio, N. Shotas — kėglia
vimo, R. Bartašius — raketbolo 
ir P. Šalkauskas — šachmatų.

Žaidynės vykdo Chicagos ASK 
Lituanikos ir LSK Neries klubai, 
talkinant Chicagos LLRK Ginta
rui.

Šeštadienio vakaro Jaunimo 
Centre bus jaunimo susipažini
mo vakaras ir šokiai, o taip pat 
ir I-sios Tautinės Olimpijados 
dalyvių pagerbimas.

Galutinė dalyvių registracija 
yra balandžio 30 d. krepšiniui, 
tinkliniui, ir ledo rituliui: šach
matams, kėgliavimui ir raketbo- 
lui gegužės 7 d. Iki to laiko visi 
dalyviai turi būti atlikę SAL- 
FASS-gos metinę, registraciją. 
Smulki informacija , varžybų 
vietovių ir viešbučių adresai su 
žemėlapiais yra išsiuntinėti vi
siems klubams.

New Yorko Atletų klubas vyk
sta į Chicagą su 4-mis gal net 
5-mis komandomis ir 4 šachma
tininkais su. pagrindine idėja ap
ginti du savo meisterio titulus: 
vyrų “A”klasės krepšinio ir šach
matų, o kitur gerai pasirodyti.

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES 

Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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 vistgjūs^Pktausi

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos HIHs, Illinois 60465. 
Telefonas: (312) 430-0074

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLiSH, 458 PAGES)

• •- ’ >

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St< 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. - 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem.tik anglų ’ 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highlapd Blvd., Brooklyn, N.Y.-

AIDAI vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

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

DEXTER PARK PHARMACY jg; 

Wm. AnaatasL B. S.
77-Č1 JAMAICA AVENUE 

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

WE DKUVER

296-4130

Remiame 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. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

11207.
Užsakau “Llthuania 700 Years” už 18 daL Persiuntimas 

postage 1 dol. ’ • '
Vardas, pavardė .:.----------- --------------------------------------------------

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

įtartas, valštUa, Zlp------------------------------ --------------- .7.....L.—

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

"r

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

Aktyvas: 70 milijonu dolerių
KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty Indėliai, Išduodami Mo- 

ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs Ir certlfikatus, neguJtltf . 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondu.s ir . 
duoda VISA korteles ir atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $166.000 

KASOS Įstaiga Rlchmond Hill 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. '

Aole paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimu* prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonu arba psitu Jums bus sutelktos vSllsuslos Intormscllos

1



NEW YORKE
FILATELISTŲ BIULETENIS

New Yorko Filatelistų draugi
ją leidžia biuletenį anglų kalba 
apie savo veiklą. Išsiuntinėtas 
kovo mėnesio numeris; Nume
ryje rašoma apie lietuviškų fila
telistų draugijos parodas, apie 
pabaltiečių veiklą, supažindina
ma su 1941 metų birželio mėne
sio, kai prasidėjo vokiečių sovie
tų karas, specialiais pašto ant
spaudais, Klaipėdos krašto pašto 
ženklais, kai kraštą okupavo Vo
kietija 1939 kovo 22, skelbiamos 
įvairių pardavimų kainos.

Biuletenį leidžia gana didelė 
Lithuanian Philatelic Society of 
New York, redaguoja W. E. 
Norton, gyvenąs Philadelphijo- 
je.

Dr. Albertas Drukteinis iš 
Bedford, N.H., atnaujino pre
numeratą su 70 dol. auka. 
Dėkingi Darbininko leidėjai už 
taip dosnią auką.

N.Y. Maironio mokyklos pirmojo skyriaus mokiniai dekla
muoja mokyklos Vasario 16-tos minėjime. Iš k. Rasytė Simin- 
kaitė,Laura Šilbajorytė, Vaiva Razgaitytė, Jonukas Liobė ir 
Andrius Šilbajoris

New Yorke vasario 17 buvo surengtos demonstracijos prieš 
Baltijos kraštų okupavimą. Rengė The American Society for 
the Defence of Tradition, Family and Property. Demonstra
cijos vyko labai judriame miesto kvartale 5 Avė., 42 St. prie 
miesto bibliotekos. Išdalinta 30 tūkstančių lapelių, kur kalba
ma apie dabartinę padėtį okupuotuose kraštuose ir reikalau
jama laisvės.

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

mirus, jos sūnui J.E. vysk. Pauli? Ir Inž. Pran? Balta
kius nuoširdžiai užjaučia Ir jungiasi maldoje

New Yorko ir apylinkių 
Ateitininkai

* Mylimai Motinai
MARIJAI OKUNIENEI

mirus, draugiškai užjaučiame mlelęU kolega archltek- 
t? Jurgį Okunj. •

Aldona ir Jeronimas Dabrilai 
Irena ir Bronius Galiniai 
Stasė ir Jurgis Gimbutai

Stasė ir Antans Skėriai

Kun. Pijus Brazauskas, daili
ninkas, gyvenąs North Bend, 
Oregone, Darbininko redakcijai 
atsiuntė svo naujų paveikslų 
nuotraukų. Vienas paveikslas 
vaizduoja nukryžiuotą ir perse
kiojamą Lietuvą, kitas skirtas 
Marijos Metams. Prie Marijos 
paveikslo meldžiasi tautiniais 
lietuviškais drabužiais apsi
rengęs lietuvis ir lietuvaitė. Taip 
pat atsiuntė savo sesers, Albinos 
Brazauskaitės-: Razminienės, 
liaudies poetės, 1981 išleistą ei
lių rinkinį “aš tau priminsiu ra
mųjį kaimą”. Ta sesuo už vieną 
eilėraštį, parašyta angliškai, 
gavo pagirimo lapą iš Worlds of 
Poetry. Eilėraštis pavadintas To 
Ali Canadians, patriotinės nuo
taikos.

Dail. Daina Jurkutė, baigusi 
skulptūrą Columbijos universi
tete, dabar dekoruoja įvairių 
bendrovių ir krautuvių vitrinas 
Manhattane, Javits centre pade
da įrengti parodas, kurios 
dažniausiai skirstos įvairiems

Marija Butkienė, agronomo 
Vacio Butkio žmona, buvo 
poetė, eilėraščius rašė Lietuvoje 
ir čia, atvykusi į Ameriką. Ji mirė 
1986 sausio 23. Vyras Vacys, pa
gerbdamas velionės prisimini
mą, išleidžia jos eilėraščių rin
kinį, kurį spaudai parengė Pau
lius Jurkus. Knyga vadinasi — 
“Noriu grįžti prie Nevėžio”, 
turės 120 puslapių. Apie jos gy
venimą parašė pats vvras, ios, 
kūrybą apžvelgė Paūlius Jurkus. 
Knyga jau surinkta, pataisytos 
korektūros ir jau laužoma. Grei
tai bus spausdinama. Spausdina 
pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne.

Šv. Pranciškaus Varpelis dėl 
įvairių techniškų priežasčių vis 
pasivėlindavo. Šią savaitę išsiun- 

. • tinėtas š.m. 1-2 numeris, spau
stuvei jau atiduotas kovo - ba
landžio mėnesių numeris. Bai
giamas redaguoti ir gegužės - 
birželio mėnesio numeris. Tiki
masi, kad Varpelis išeis laiku ir 
laiku pasieks skaitytojus.

B. K. Zdanys iš West Hart
ford, Conn., ilgametis spaudos 
rėmėjas, su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Ad
ministracija dėkoja.

Bronius Stankaitis iš Pater- 
son, N.J., ilgametis Darbininko 
rėmėjas ir šįmet su prenumera
tos mokesčiu pridėjo 50 dol. 
auką. Padėka spaudos rėmėjui.

Zuzana ir Kliaudijus Arce iš 
Monmouth Jct., N.J., jauni Dar
bininko prenumeratoriai, bet 
savo laikraštį remia nuo pat pir- ' 
mųjų užsisakymo dienų. Padėka 
ir šįmet už 50 dol. auką.

Leonarda Šimkus iš Clark, 
N.J. atsiuntė prenumeratos mo
kestį su 50 dol. auka ir palinkėjo 
Darbininko leidėjams dar ilgai 
gyvuoti. Labai ačiū.

J. Petrauskienė iš Highland 
Park, N.J., visuomet paremia 
Darbininką. Šįmet pridėjo 50 
dol. auką su gražiais linkėjimais. 
Labai ačiū.

Marija Gudaitienė, iš Palm 
Harbor, Fla., ilgametė Darbi
ninko skaitytoja, prenumeratą 
pratęsė su 40 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Rymantė Janulaitis, iš Brock- 
ton, Mass., kaip ir pernai taip ir 
šiemet prenumeratą atnaujino 
su 40 dol. auka. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Vytas Svalbonas iš Red Lion, 
Pa, atnaujino prenumeratą su 40 
dol. auka- Labai ačiū.

A. A.
MARIJAI OKUNIENEI

mirus, jos sūnui Inž. Jurgiui Okuniul ir žmonai Irenai 
reiškiu gili? užuojautą.

Kęstutis Jonynas

A. A.
MARIJAI OKUNIENEI

Putname mirus, jos sūnui mielam architektui Jurgiui 
Okunlui, jo žmonai Irenai giliausi? užuojautą Ir paguo
dos žodžius reiškia

Amerikos Lietuvių Architektų
ir Iniinierių Sąjunga
V. Sidas, J. Zabelskis, A. Garbauskas

MARIJAI OKUNIENEI
mirus, sūnui arch. Jurgiui ir jo žmonai Irenai reiškiame 
gili? užuojaut?.

JAV LB New Yorko apygardos suvažiavimo, įvykusio balandžio 23 Kultūros Židiny, 
dalis atstovų klauso pranešimų. Nuotr. Tėv. Pranciškaus Giedgaudo, OFM.

IŠRINKTA NAUJA JAV LB 
NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA
JAV LB New Yorko apygardo

je veikiančių apylinkių atstovų 
suvažiavimas įvyko balandžio 23 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje.

Suvažiavimą sveikinimo 
žodžiu atidarė apygardos valdy
bos ilgametis pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Visiems sugie
dojus Lietuvos himną, maldą su
kalbėjo Tėv. Pranciškus Gied
gaudas, OFM.

Aloyzas Balsys perskaitė pe
reito suvažiavimo protokolą, o 
pirmininkaujantis — J. Urbono 
sveikinimą raštu.

Valdybos narių pranešimus 
padarė: iždininkas Vincas Padva- 

’ rietis, socialinių reikalų sekcijos 
vadovė Irena Banaitienė ir val
dybos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis. Savo pranešimą baigė 
padėkodamas visiems valdybos 
nariams ir talkininkams.

Apygardos kontrolės komisi
jos pranešimą perskaitė J. 
Pažemėnas.
’’ Apie JAV LB XII tarybos rin
kimus pranešė apygardos rinki
minės komisijos pirmininkė Da
nutė Bobelienė. Šiais metais

Pranas Baltakis iš Silver 
Spring, M D, dosnus spaudos 
rėmėjas, daugelį metų remia 
Darbininką. Už 50 dol. auką 
dėkinga Darbininko administra
cija.

Stepas Leveckis iš Edison, 
N.J. kiekvieneriais metais prie 
prenumeratos mokesčio prideda 
auką. Ačiū už 45 dol. ir linkėji
mus. Darbininko administracija.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką. 

New Yorko LB apygardoje balsa
vo 629 nariai, šiek tiek mažiau 
negu pereitos tarybos rinkimuo
se.

Poneilgų diskusijų išklausytas 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininkės Jolitos Gudaitytės pra
nešimas.

Po trumpos užkandžių per
traukos išklausyti LB apylinkių 
pranešimai: Bushwicko — Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, 
Great Necko— V. Butkys, Man- 
hattan-Bron.x — J. Kazlas, Pir
mosios — dr. A. Radzivanienė, 
Queens — R. Kezys, VVoodha- 
veno — A. Balsys. Po trumpų 
diskusijų pranešimai priimti.

BERŽELIS” ŽIDINIO SALĖJE
Landytinį, Patrepsėlį, Grūstus 
ir ant galo — Suktinį.

Šokiams pasibaigus, vakaro 
šeimininkas •« Romas Kezys 
padėkojo "Berželiui”' tiž^huotai-2 
kingą programą, nepagailėjo? 
gražių žodžių ir gėlių šokių 
grupės vadovei ir kvietė visus, 
nors šį kartą ir ne taip gausiai 
susirinkusius, liepos 3 dalyvauti 
VIII Tautinių Šokių Šventėj Ha
miltone, Kanadoje. Ir iš tikrųjų 
jei “Berželio” koncertas new- 
yorldėčiams buvo lyg įvadas į 
Šokių Šventę, tai susidomėjimas 
dalyvauti Šventėje ir pamatyti 
šimtus tokių “Berželių”, tautinių 
drabužių ir šokių sukūry, po šio 
koncerto turėjo dvigubai pa
didėti.

Pabaigoje pora minčių. 
“Berželio” šokių grupės skaičius 
(40 šokėjų), šokių įvadai bei 
pynės reikalavo erdvės. Užuot 
ant scenos, buvo šokama salėje. 
Buvo žiūrovų, kurie tapo labai 
nepatenkinti, nes salėje per 
pečius? ir galvas nelengva buvo 
matyti šokėjų judesius. Vieni 
“pakentėjo”, kiti atsistojo salės 
pakraščiuose, iš kur matomumas 
buvo visai geras. Ir šokėjai, ir 
rengėjai visų atsiprašo už suda
rytą nepatogumą ir dėkoja vi
siem už kantrybę.

Kita mintis. Nebuvo labai 
daug publikos, bet buvo daug 
jaunimo — ne tik iš New Yorko, 
bet ir iš apylinkių. Gal 
“Berželio” šokiai ir juos užkrės 
dalyvauti lietuviškuose rengi
niuose, suvažiavimuose, organi
zacijose, šventėse? Taip, ne kar
tą pastebime, kad trūksta mūs 
jaunimo, bet dar labiau trūksta 
jaunimo vadovų, tokių, kaip 
Hartfordo Dzikienė, ar New 
Yorko Matulaitienė...

Gal geriausias pavyzdys ką 
reiškia pasišventę jaunimo vado
vai buvo pasakytas Dalios Dzi- 
kienės žodyje, priimant New 
Yorko ‘Tryptinio” gėlių puokštę 
— “dėkoju jaunimui, dėkoju 
tėvams, bet daugiausia dėkoju 
tautinių šokių mokytojai Jadvy
gai Matulaitienei, pas kurią aš 
pati pradėjau šokti. Jeigu nebūtų 
jos buvę, tai gal ir “Berželio” 
šiandien nebūtų...” Garbė jau- 

luostėlį, Aušrelę, bet taip pat nimo mokytojams ir vadovams, 
ir gyvą bei judrų Juodbėrėlį, Alg. Š.

Visada malonu matyti jaunimą 
žaidžiantį, šokantį, dainuojantį. 
Malonu stebėti jaunas šypsenas, 
vikrius judesius, pulsuojančią 
energiją, pasitikėjimą ir žaidimo 
džiaugsmą. Tokį jaunimą mes 
matėme balandžio 16 Kultūros 
Židiny. Tai buvo Hartfordo ir 
apylinkių tautinių šokių grupė 
“Berželis”. Jis buvo atvykęs į 
New Yorką dalyvauti tradici
niam “Laisvės Žiburio” radijo 
programos pavasario koncerte.

Tautinių šokių grupių mes jau 
daug esame matę ir turbūt dar 
daug matysime, bet visada yra 
miela stebėti naują grupę, iki 
šiol dar nematytą. “Berželis” 
New Yorke apsilankė pirmą kar
tą ir labai maloniai nustebino 
drausmingu darnumu, gyvu 
tempu bei spinduliuojančiu en
tuziazmu. Tai, be abejo, yra ilgo 
darbo ir rūpestingo pasiruošimo 
pasekmės.

Didžiausia dalis komplimentų 
priklauso grupės vadovei Daliai 
Minkūnaitei-Dzikienei, kuri gy
vena ir dirba su “Berželiu” nuo 
pat įsikūrimo — 16 metų. Taip 
pat pagirtina grupės organizaci
ja, sugebėjusi privilioti ir išug
dyti ne tik šokėjus, bet ir 
padėjėjus, be kurių negali ap
sieiti nei viena šokių grupė.

Čia tinka pagarba visai 
Hartfordo Dzikų šeimai — vyrui 
Alfonsui, dukrai Rimai, sūnui 
Sauliui, o taip pat Laimai Šiman- 
skytei, jonui Rodžiui ir gražiai 
įgrotos bei sklandžiai perduotos 
šokių muzikos specialistams. Su 
tokia padėjėjų grupe “Berželis”- 
turi tęstinumą ir gražią ateitį.

Koncerto programa su
sidėjo iš dviejų dalių. Pirmoj 
daly matėme Trijų žaidimų 
pynę, Subatėlę, Vakarušką, Ket
virtainį netikėtai įterptą Len
ciūgėlį ir Malūną, visi Šokiai dar
niai liejosi ir jungėsi viens į kitą, 
kad publika nebežinojo kam plo
ti — ar nueinantiems, ar tuo pat 
metu naujai ateinantiems. Net 
nepajutome, kaip atėjo pertrau
ka.

Antroj daly buvo daugiau 
lyrinio, lėtesnio vėjo šokių. Čia 
matėme Audėjėlę, Rankš-

Bronius Bieliukas, nominacijų 
komisijos pirmininkas, perskaitė 
kandidatuojančių į naują apygar
dos valdybą asmenų sąrašą: Vy
tautas Alksninis, Paulius Jurkus, 
Romas Kezys, Tadas Klimas, 
Malvina Klivečldenė, Birutė 
Malinauskienė. Visi jie ir buvo 
išrinkti, paliekant naujajai valdy
bai teisę pagal reikalą kooptuoti 
daugiau narių.

Kontrolės komisijon išrinkti: 
J. Pažemėnas, K. Bačauskas ir 
V. Padvarietis.

Sklandžiai ir tvarkingai 
praėjęs suvažiavimas baigtas 
naujosios valdybos pirmininko 
V. Alksninio trumpu žodžiu.



DARBININKAS

341 Hlghland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

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

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

.(718)827-9645 
.(718)235-8386

Redakcija..
Administr. .

<...(718)827-1352
...4718)827-1351

Anicetas Simutis, Lietuvos 
Generalinis Konsulas, balandžio 
20 dalyvavo su ponia New Yorko 
miesto įgaliotinės Jungtinėms 
Tautoms ir Konsulariniam Kor
pusui G. M. Sprensen ir Chemi
cal Banko viceprezidento Cal- 
landar surengtame priėmime 
Metropolitan Meno Muziejuje 
Jungtinių Tautų ambasadorių ir 
generalinių konsulų New Yorke 
garbei. Priėmimo dalyviams 
buvo parodyti olandų ir flamų 
meno kūriniai, atgabenti iš Her- 
mitažo muziejaus.

Kun. J. Pragulbickas iš Eliza- 
beth, N.J. kiekvieneriais metais 
pratęsia bent 5 Darbininko pre
numeratas savo bičiuliams ir 
draugams. Šįmet tai padarė dar 
pridėdamas 170 dol. Labai 
nuoširdi padėka jam.

A. a. Jono Steponaičio atmini
mui Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai aukojo dr. Regina Saldai- 
tienė-Čiurlienė iš Woodhaven, 
N.Y. 10 dol. ir A. K. Garoliai iš 
Portland, OR 50 dol. Religinė 
Šalpa nuoširdžiai dėkoja už šias 
aukas.

Juozas Lugauskas iš Woodha- 
ven, N.Y., ilgametis Darbininko 
skaitytojas ir garbės rėmėjas, ir 
šiais metais atskubėjo su šimtine 
spaudai paremti, skirdamas kitą 
šimtinę administracijai. Už dvi
gubą dovaną spaudai paremti 
dosniam aukotojui administraci
ja nuoširdžiai dėkoja.

A. Vedeckas iš Massapeąua, 
N. Y., ilgametis Darbininko skai
tytojas ir spaudos rėmėjas at
siuntė 40 dol. auką. Nuoširdi 
padėka.

Juozas Kojelis, iš Santa Moni- 
ca, Calif., taip pat prenumeratą 
atnaujino su 40 dol. auką. 
Noširdžiai dėkojame.

Dr. J. V. Dunčia, iš Newark, 
Del., atnaujindamas prenume
ratą, atsiuntė 40 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame.

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.

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.

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

Lietuvos Atsiminimų radijas, 
kuriam vadovauja prof. Jokūbas 
Štokas, minės 47-tas gyvavimo 
metines gegužės 1, šį sekma
dienį, 11 vai. ryto Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Newark, N.J., bus aukojamos 
mišios už gyvus ir mirusius radi
jo rėmėjus ir geradarius. Po 
mišių parapijos salėje bus šaunus 
banketas ir balius. Meninę pro
gramą atliks solistė Violeta Ra- 
kauskaitė-Štromienė, atvykusi iš 
Bostono. Renginio metu bus 
dail. Domo Andriuškos piešinių 
paroda. Šokiams gros muz. Joe 
Thomas.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa vasario mėnesį išsiuntė vi
soms lietuviškoms organizaci
joms laišką, prašydama aukų 
padėti padengti išlaidas, kurios 
susidarė vasario mėnesį. Prie 
Religinės Šalpos įsteigtas Lietu
vių Informacijos Centras infor
mavo laisvojo pasaulio spaudą 
apie Vasario 16 įvykius okupuo
toje Lietuvoje. Buvo išsiųsta 36 
biuleteniai, įvairios žinios tele
faksu ir teleksu. į aukų prašymo 
laišką šalia anksčiau minėtų or
ganizacijų dar atsiliepė JAV LB 
New Yorko apygarda su 100 dol. 
ir New Yorko Moterų Vienybė 
su 20 dol.

Apreiškimo parapijos mokyk
loje motinų pagerbimas ir para- 
piečių bei svečių informacinis 
susirinkimas parapijos 75 m. ju
biliejui aptarti rengiamas 
gegužės 1, sekmadienį, tuoj po 
pamaldų. Motinų pagerbimą ir 
vaišes rengia LKM 29 kuopa.

Lietuvių Atletų Klubo bingo 
sekcijos narių metinis susirinki
mas įvyks gegužės 7, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Darbotvarkėje 
metinis pranešimas, bingo žaidi
mas ir vaišės.

Vyr. skaučių Židinio “Vilija” 
sueiga įvyks gegužės 11, trečia
dienį, 7:30 vai. vak. pas Živilę 
Jurienę, 109 - 24 Park Lane 
South, Richmond Hill, N.Y.

Joseph Stašaitis, iš Brockton, 
Mass., kaip ir pernai, taip ir šie
met prenumeratą atnaujino su 
40 dol. auka. Nuoširdžiai dėkoja
me.

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.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRO
aktoriai atliks literatūros Ir muzikos vakarę 
gegužės 3, antradlenj, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje.
Įėjimas 10 dol. Po programos priėmimas.
Rengia Ad hoc komitetas, vadovaujamas Arūno 
Čluberklo Ir Audros Misiūnienės

Vilniaus Jaunimo Teatro ak
toriai atliks literatūros ir muzi
kos vakarą- gegužės 3,. antra
dienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Įėjimas 
10 dol. Po programos — priėmi
mas. Rengia Ad Hoc komitetas, 
vadovaujamas Arūno Čiuberkio 
ir Audros Misiūnienės.

Prof. Jokūbas Stukas sutiko pa
sakyti kalbą Antibolševikinio 
Tautų bloko tarptautinėje konfe
rencijoje, kuri vyks š.m. gegužės 
13 - 15 d. VVashingtone.

Leonardas Šimkus iš Clark, 
N. J., ir dukros Gražina ir Birutė, 
vietoj gėlių prie mirusios Anelės 
Gudelienės karsto, Darbininko 
spaudai paaukojo 50 doL Admi
nistracija dėkoja. «

Birutė ir Antanas Pociai iš 
Elizabeth, N.J., atnaujino pre
numeratą pridedant 60 dol. auką 
spaudai paremti. Administracija 
dėkoja.

Mrs. Vincė Guobaitis, iš Ed- 
gefield, SC., pratęsė Darbinin
ko prenumeratą su 40 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame.

J. Burdulis iš Shirley, N.Y., 
visada paremia Darbininką. 
Dėkinga administracija už 40 
dol. auką.

ATĖJOME, 
NUSILENKĖME,
GIRDĖJOME...

S. m. balandžio 17 Apreiški
mo parapijos bažnyčia Brookly
ne, N.Y., šventė metinę Eucha
ristijos pagarbinimo dieną Po 11 
vai. mišių, kurias aukojo parapi
jos klebonas, kun. Jonas Pakal
niškis, viešam pagarbinimui 
buvo išstatytas Švenčiausias Sak
ramentas. Prie jo pirmą valandą 
budėjo jaunimas, antrą valandą 
— vyrai, trečia valandą — motė 
rys ir ketvirtą valandą parapijoje 
veikiančių katalikiškų organiza
cijų moterys. Pagarbinimas 
buvo baigtas 5 vai. vakare, iškil
mingais mišparais.

Mišparų apeigoms vadovavo 
kun. Eugene Savickis Aušros 
Vartų parapijos, Manhattan, 
N. Y. vikaras, o jam asistavo Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM ir kitas 
svečias kunigas. Pamokslą lietu
viškai ir angliškai pasakė Lietu
vių Religinės Šalpos ir Informa-

Jei norite greit parduoti ar 
pirkti nuosavybę investavimui, 
atostogoms ar nuolatiniam apsi
gyvenimui Lake Worth, Pahn 
Beach, Juno Beach ar Jupiter- 
Teąuesta, Fla., apylinkėse, 
skambinkite Era Realtrust Prp- 
perties Ine., Algis Petrulis. 
Tel.407 622 - 5000 arba vakaras 
407-747-5946.

Hiring! Federal govemment 
jobs in your area and overseas. 
Many immediate openings wtt- 
hout vvaiting list or tęst. $15- 
68,000. Phone call refundablę. 
602 838- 8885. Ex. 6057. I

Jauna mergina, lietuvė, ieško 
darbo. Gali atlikti betkokį darbą 
pagal nurodymą, patarnauti vy
resnio amžiaus žmonėms. Tql. 
718 849 - 8421 — Birutė. j
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ATLIEKU ĮVAIRIUS t
MEDŽIO DARBUS i

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

Kainos prieinamos visiems 
darbams * — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap
skaičiavimas.
, Skambinti: Algis Urlrelis 718 
849 - 8093.

Mišparų apeigos buvo 
pradėtos chorui giedant “Link
sma diena”. Sekė psalmės, su
kurtos komp. John Singenber- 
ger. Gražiai praskambėjusios

Apreiškimo parapijos Brooklyne, N.Y., bažnytinis choras. Pirmoje eilėje, iš kairės į 
dešinę: Konstantine J. Kazlauskis, Nijolė Baltrulionis, VVilliam Kučinskas, kun. Danie- 
lius S tani skis, choro vadovas muz. Viktoras Ralys, parapijos klebonas kun. Jonas Pa
kalniškis, Raymond Kazlas (choro valdybos pirmipinkas) ir Vito Senken. Antroje eilėje: 
Rose Krištaponis, neatpažinta, Josefina Senken, Rasa Bobelytė-Britain (choro solistė), 
neatpažinta, neatpažinta, Janina D. Mošinskytė-Skobeildenė, Elizabeth Hyon (choro 
solistė), Irene Senken, Frances Gagas, neatpažinta, Mildred Dulkė, Birutė Ralytė, 
Ramutė Cesnavičienė, neatpažinta, Agnės Milius ir Vilija Jurytė. Viršuje: Paul Dulkė 
(Choro Solistas), neatpažintas. Petras Baltrulionis, Peter Lenk, Algirdas Česnavičius, 
Edvardas Karmazinas, Fred Lučka, Charles Senken, Bruno Krištaponis, Donald Bro- 
wer (dirigento asistentas), Kazys Skobeika, Vincentas Skripkus, Edward Senken ir 
Joseph Leyonas. Nuotraukoje dar trūksta šių choristų: Astra Butkutė (choro solistė), ' 
Asta Lukoševičiūtė, Audrė Lukoševičiūtė, Algirdas Lukoševičius, Indrė Biskytė, Jonas 
Jankus, Lionginas Drangauskas, Alfonsas Kantakevičius, Gina Simonaitytė ir gal dar 
vienas kitas iš naujesnių choristų.

cijos centro vedėjas kun. Kaži- PsaJmfo melodijos, 
mieras Pugevičius. Giedojo šios 
parapijos bažnytinis choras, va
dovaujamas muz. Viktoro Ralio.

Mišparai yra vakarinės pamal
dos, kurių metu giedamos 
psalmės. Lietuvoje mišparai 
būdavo neatskiriama sekmadie
nio pamaldų dalis. Mišparų 

. metu giedamos psalmės buvo 
giedama vienu balsu — gregori- 
janišku giedojimu, ir tik retais 
atvejais, bažnyčioms turint dide
lius ir gerai išlavintus chorus, jie 
buvo giedami subalansuoti — 
mišraus choro.

Amerikos bažnyčiose mišparai 
nebėra praktikuojami, arba rete
nybė. Apreiškimo bažnyčioje 
mišparai būna kartą į metus ir 
jie yra gan iškilmingi. Į mišparus 
susirinko gražus būrelis para- 
piečių (o kaip turėtų gailėtis tie 
kurie neatvyko!) ir 14 kunigų.

, nežiūrint 
kad sukurtos mišriam chorui, 
jose yra išlaikytas gregorijaniško 
giedojimo stilius. Toliau choras 
atliko “Magnificat” — Mozart, 
“O Sacrum Convivium” — R. 
Remondi ir “Veni Creator” — 
Fr. X. Witt.

Procesijos metu buvo gieda
ma “Viešpatie Jėzau”. Ši skambi 
ir jausminga giesmė, pažadino 
jausmus ir priminė laisvą Lietu
vą, kada ten, sekmdienių proce
sijų metu, kunigui su Švenčiau
siuoju monstrancijoje einant 
aplink bažnyčią, iš visų dalyvių 
liedavosi ši garbės ir meilės 
giesmė.

Procesijai grįžus prie alto
riaus, choras atliko “Panis Ange- 
licus” — C. Franck. Solo dalį 
giedojo choro solistas Paul 
Dulkė. Suteikus • palaiminimą 
Eucharistijos pagarbinimo die
nos iškilmes choras užbaigė gie
dodamas “On Great Lone Hills” 
— J.Sibelius. Šį kūrinį giedant 
susirinkusieji išklausė sto
vėdami, o jam nutilus pasi
girdo triukšmingas, džiaugsmin

SVARBUS PRANEŠIMAS
Ateina vasara — laikas keliauti atostogų ir taip pat gal jau laikas pirkti naują mašiną.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ IŠPARDAVIMAS 
KASOS NARIAMS ĮVYKS GEGUŽĖS 5, 6 IR 7.

Išpardavimui užangažuota 100 pardavimo punktų Neto Yorko, Neto Jersey ir Con- 
necticut apylinkėse. Pasirinkimas visų firmų ir visokių modelių — nuo Yugo iki M ašaroti 

su specialiomis nuolaidomis KASOS nariams. v
Šiomis nuolaidomis pasinaudoti labai svarbu iš anksto gauti paskolų patvirtinimą 

KASOJE, nes išpardavimas vyks tiktai tris dienas. Paskolų procentas tiktai 9.25%
Paštu yra išsiuntinėtos išpardavimo brošiūros su pardavėjų adresais. J eigų negavote 

— paskambinkite arba ateikite į KASĄ. Jeigu nesate narys — pats laikas atidaryti 
taupymo sąskaitą ir tapti KASOS nariu.

KASOS ištaiga Richmond Hill atidaro šiokiadieniais nuo 9 iki 5, pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7:30, o šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. p.p.

Išpardavimo dienų proga įstaiga veiks gegulės 5 ir 6 iki 7:30, o gegužės 7 iki 5 vai. 
vakaro.

gas ir dėkingas plojimas.
Yra sakoma, kad New Yorkas 

niekuomet nemiega (New York 
City Never Sleeps). Atrodo, kad 
ir šiam chorui šis pasakymas pri
tinka. Man rūpėtų sužinoti kada 
choristai poilsiauja? Juk tik nese
niai (Verbų sekmadienį), 
džiaugėmės jų atliktu religinės 
muzikos koncertu! Jų darbštu
mas nuostabą kelia! Tai ką 
girdėjome šios šventės metu, 
drąsiai* galima būtų koncertu pa
vadinti. Visi choristai ir jų vado
vas Viktoras Ralys yra nusipelnę 
didelės pagarbos ir dėkingumo.

Būtų gražu ir naudinga, kad 
kaimyninės lietuviškos parapijos 
pasikviestų ir išgirstų, šį gan au
kštą lygį pasiekusį, Apreiškimo 
parapijos bažnyčios chorą.

Mūsų (parapijiečių) gili pagar
ba ir padėka priklauso ir šios 
bažnyčios klebonui kun. Jonui 
Pakalniškiui už taip gražų ir 
įspūdingą praėjusios šventės 
suorganizavimą. Jo pastangų 
dėka, ATĖJOME, NUSILEN
KĖME, IŠGIRDOME...

p. palys


