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LAISVASIS PASAULIS SOLIDARIZUOJA 
SU PAVERGTAIS BROLIAIS LIETUVOJE

Vyskupas Paulius Baltakis, šiemet švenčia 70 m. nepriklau- 
sužinojęs apie vėliausius įvykius somybės atstatymo sukaktį 
Lietuvoje, dar prieš vasario 16 tačiau tragiškose sąlygose.

Detroito arkivyskupas Szoka

dėmesį į vysk. Baltakio atsišauki
mą, kur tekstą prideda prie savo

TIKINČIŲJŲ MASES PRIEVARTA UŽSLOPINAMOS 
| Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

DV1VEIDŽIAVIMO MOKYKLA

(Tąsa iš praeito numerio)

Jau perskaitėte keletą tikinčio 
sybei, Panamos bankai pritrūko žmogaus biografijos fragmentų, 
pinigų pensininkų čekiam pa- < 
dengti ir dėlto Panamos mies- ; 
tuose įvyko demonstracija prieš 
vyriausybę.

Nato valstybių galvų konfe
rencija atsisakė ankstyvesnio 
nusistatymo tartis su Varšuvos 
pakto valstybėm dėl kariuome
nės skaičiaus sumažinimo Euro
poj ir nutarė siekti, kad Varšuvos 
pakto valstybės sumažintų kon- 
vencionalių ginklų, kaip tankų, 
artilerijos pabūklų ir pan. 
skaičių.

Sov. S-ga paskelbė, kad per 
Azerbaidžano aliejaus ir dujų 
pramonės Sumgait mieste buvu
sias riaušes tarp azerbaidžanų ir 
armėnų žuvo 31 žmogus.

Nato valstybių galvų konfe
rencija nutarė ginti Europą 
branduoliniais ir kitais ginklais* 
ir neleisti kilti bet kuriam karui 
ar provokacijai. Nepaisydama 
Vokietijos priešinimosi, konfe
rencija nutarė sumoderninti pa
silikusius branduolinius ginklus 
ir siekti Europos padalinijimo 
panaikinimo.

Savaitės 
įvykiai 

ocoąaotėooaaaoi

šius Amerikos bankus sulai
kyti mokėjimus Panamos vyriau- 

369,000 dol. premija pž pažangą 
religijoj buvo paskirta Pasaulio 
islamo kongreso gen. sekretoriui 
dr. Inamullah Khan. Žydų orga
nizacijos ir atskiri jų vadai dėlto 
protestavo, įrodydami, kad pre
mijos gavėjas esąs antisemitas.

JAV pareiškė nenutrauksian
čios Afganistano partizanam tei
kiamos karinės paramos tol, kol 
Sov. S-ga nenutrauks Afganista
no armijos ginklavimo.

Buv. valst. sekretorius Hen
ry Kissingesr privačiam pokalbyj 
su žydų organizacijų vadais pa
reiškė, kad Izraelio vyriausybė 
turėtų uždrausti žurnalistam ir 
TV reporteriam lankytis Izraelio 
okupuotose žemėse, kur dabar 
beveik kasdien vyksta palesti
niečių demonstracijos.

Prie Maskvos viešbučio Kry
mo totoriai, reikalaudami, kad 
jiems būtų leista grįžti į jų anks
čiau gyventas vietas, suruošė de
monstracijas. 15 totorių buvo su
laikyta policijos.

Tibeto sostinėj Lahsa, budis-
tam minint religinę šventę ir po
licijai areštavus budistų vienuolį 
už nepriklausomybės reikalau
jančius šūkius, kilo didelės de
monstracijos, kuriose dalyvavo 
keli tūkstančiai gyventojų. Jie 
puolė policijos stotį, padegė au- 
tovežimius ir užmušė du polici
ninkus. Žuvo ir 7 kiti žmonės.

OSI, patikrinusi J. T. 
priežiūroj laikomas nacių bend
radarbių bylas, surado 9800 as
menų, kurie yra buvę koncent
racijos stovyklų sargais, ir įrašė 
juos į sąrašą tų žmonių, kuriem 
yra draudžiama įvažiuoti į JAV.

Airijos respublikos armijos 
3 teroristai buvo pasiruošę iš
sprogdinti sprogmenų prikrautą 
automobilį per iškilmes, kuriose 
turėjo dalyvauti Gibraltaro’ kolo
nijos gubernatorius. Ispanijos 
policija juos išaiškino, o britų po
licininkai teroristus nušovė Gi
braltare.

Irano gyventojai, protestuo
dami prieš Sov. S-gą, kad Ji aprū
pina Iraką raketom, užpuolė 
Sov. S-gos ambasados rūmus Te
herane ir konsulatą Isfahan mie
ste ir bandė į Juos įsiveržti.

O kiek panašių, daug skaudesnių 
gyvenimo istorijų galėtų papasa
koti daugelis Lietuvos ir visos 
komunistinės imperijos tikinčių
jų?

Kuo charakteringi 
tikintieji?

Mokydamasis, studijuoda
mas, tarnaudamas armijoje ir 
dirbdamas sutikau šimtus bend
raamžių. Pastebėjau keistą dės
ningumą: jei tik vaikinas negir
tauja, neištvirkauja, kūrybingas, 
žiūrėk, tikintis arba tikintie
siems artimas; jei mergina kukli, 
dora, mąstanti, žiūrėk lanko baž
nyčią; jeigu jaunoje šeimoje har
monija, abipusė pagarba, intere
sai nesibaigia kolektyviniu sodu, 
žiūrėk, jų butą puošia meniški 
Kristaus, Marijos paveikslai, ne 
“musių nutupėti”, kaip nesiliau
ja štampavusi Jūsų propaganda. 
Ir pasaulėžiūrinės problemos 
rūpi daugiausia šio rato 
žmonėms.

Netikintieji nesidomi nei

'-Absoliuti dauguma netikin
čiųjų mano pažįstamų gyvena 
"kaip gyvenasi”, nesidomi nei 
marksizmu, nei idealizmu, jų 
poreikiai sukasi karjeros ambici
jų malonumų rate. Armijoje ti
kintįjį dažniausiai neklaidingai 
pažindavai iš to, kad rusiškai ne- 
sikeikdavo ir neišnaudodavo jau- - 
nesnių kareivių.

Tiek religingi mano vienme
čiai, tiek pažįstami kunigai dau
giausia buvo teisingi, išsilavinę, 
gėrio siekiantys žmonės. Kuni
gas Sigitas Tamkevičius, kun. 
Alfonsas Svarinskas, nuteisti Si
biro kondageriu ir tremtimi, kur 
kas anksčiau už Gorbačiovą — 
1980 '- 81 m. ragino katalikus 
gelbėti tautą iš alkoholizmo ne
laimės. Daugybėj mūsų tada, 
kaip ir Valančiaus laikais, 
bučiuodami kryžių prisiekėme 
būti blaivininkais ir abstinentais, 
pats kunigas yra gyvas skelbia
mos idėjos pavyzdys. Jis dabar 
kalėjime; iš tų, kurie Brežnevo 
laikais aliarmą dėl vynelio tvano
vadino “spalvų tirštinimu”, be
rods niekas nenukentėjo.

Aukščiausias žmogaus 
Idealas

Vasario 5 d. keistomis aplin
kybėmis auto avarijoje žuvęs 
kun. Juozas Zdebslds skiepijo 
požiūrį, kad aukščiausias žmo
gaus idealas — būti tarnaujančia 
meile. Jo lūpose nuolat skambė
jo: “Ką jūs padarėte kiekvienam 
žmogui — gera ar bloga — Kris
tui padarėte”. Inšitą kunigas 
įrodė minioms pagalbos reikalin
gų žmonių heroišku gyveni
mu. Lankydamas kareivius, kali
nius, tremtinius, ligonius, Jis pa
siekdavo Sibiro tundrą ir Kauka
zo kalnus, surasdavo visų ap
leisto invalido grytelę.

Humanizmo potencialas 
glūdi krikščionybės 

icMKMog įjoję
Peržvelgėme vieną kitą geru

mo apraišką tikinčiųjų gyveni
me. Kas gi jas visas įkvėpė, 
sužadino, sugestijonavo? Ar ne 
žėrintis Kristaus asmens idealas?

O kas išskaičiuos tokius atvejus 
visų Kristų mylinčiųjų gyveni
muose? O visuomenės mastu? 
Užtenka pastudijuoti misijų, 
Kalkutos Teresės, Alberto Švei- 
cerio veiklą, kad objektyvus ty
rinėtojas įsitikintų, koks huma
nizmo potencialas glūdi krikš
čionybės ideologijoje.

Ko labiausiai trokšta 
žmogaus prigimtis

Tad ar galima laikyti teisingu 
knygos “Paauglys” teiginį, kad* įmoksiąs? Gal Niutono mokslas? 
“vaikų įtraukimas į religines ^Niutonas nusiima kepurę, tarda- 
apeigas (...) be galo žaloja paaug
lio sąmonės ugdymą, užteršia jo 
protą nereikalingomis idėjo
mis”. Nieko sau “sąmonės žaloji
mas”, jeigu jo paliestieji sąžinin
gai dirba, negirtauja, nesikeikia. 
O Absoliutaus Gėrio — Dievo 
— idėją vadinti nereikalinga yra 
daugiau negu tamsumas, nes ši

Tikintiejl mokslininkai
Tikinčiųjų pažiūras vadinate 

.“religijos raizgais”, su kuriais 
:daugelį šimtmečių kovoja moks- 
Uąs”. Leiskite paklausti — koks

anas žodį “Dievas”. Pavlovo 
Įmoksiąs? Pavlovas lenkiasi ir 
Žegnojasi, praeidamas pro mal- 
jdos namus. Galvanio mokslas? 
JGalvanis — tretininkų ordino 
įnarys, tokius jūs, dargi spaudoje 
davatkomis pravardžiuojate.
; Tai gal jūsų individualus moks
lias, kurio dar nesukūrėte? Kiek- 

idėja bene labiausiai sava ir ' vienas norintis žino, kad jokio vi
suotinio religijos sukritikavimo 
nebuvo nei mokslo, nei etikos 
sferoje; kiekvienas atvirai žvel
giantis į gyvenimą mato, kad 
Kristaus Evangelija ir šiandien

trokštama žmogaus prigimčiai.
Palyginkime besimylinčiųjų 

vienas kito idealizavimą, tiesos 
taurumo personifikacijas naujo
joje lietuvių literatūroje, kur tei
giami herojai tiesiog šaukia tikį yra milijonų žmonių pasaulė- 
Dievą ir atrandą Jame jėgų idea- žiūros pagrindas, gėrio kūry- 
lų gyvenimui (Beatričė J. Grušo bai įkvėpianti jėga. Jau Dos- 
dramoje). tojevskis teisingai pastebėjo:

“Jūs nepagalvojate, kaip pasida- 
-Ju^^tpdp^isįtaigauja viskas purvina ir nuode-
Ją, (pytum Kosmoso, žmogaus mjnga Krjstaus - 
minties skverbimosi į Visatos pa
slaptis amžiuje” tikėjimas į Die-

LIETUVIŠKI REIKALAI 
JAV KONGRESE

(nukelta į 2 psl.)

New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis su savo vadove Jadvyga Matulaitiene 
(stovi dešinėje) po sėkmingo koncerto vasario 21 Kultūros Židinyje, kai ten buvo pa
minėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Nuotr. L. Tamošaičio.

(VVashingtonas, vasario 12 
LIC) Ruošiamos represijos prieš 
nepriklausomybės 70-mečio pa
minėjimus Lietuvoj ir grubus 
Nijolės Sadūnaitės primušimas 
iškilo per JAV Atstovų rūmų už
sienio reikalų komisijos vasario 
10 d. apklausą kapitoliuje. Pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tro Washingtono skyrius.

Kongresmenas Christopher 
Smith (R. NJ), cituodamas vė
liausias žinias iš Lietuvos apie 
planuojamus taikingus Vasario 
16-tos minėjimus, išreiškė su
sirūpinimą’vykdomiems bei nu
matytiems sovietų trukdymams 
ir dėl užpuolio prieš Nijolę Sa- 
dūnaitę, Kong. Smith kvietė 
pagrindinį šios apklausos liudi
ninką ambasadorių Richard 
Schifter, Valstybės departamen
to sekretoriaus deputatą žmo
gaus Teisėm ir humanitariniam 
reikalam, apie tai pakomentuoti.

Schifter patvirtino gavęs pa

vą, į Kristų yra visuotinai atmes
tas, kalbos nevertas dalykas, kad 
tik va tokios moterėlės ir temoko 
vaikus ‘ visai priešingos sampra
tos apie žmogaus kilmę, visatos 
sandarą”.

našias žinias iš Lietuvos. Jis 
sakė, kad nors sovietai 1987 m. 
pradžioj parodė tam tikros tole
rancijos demonstracijom, jie da
bar imąsis griežtesnių priemo
nių jas ir jų apraiškas numalšinti.

Šioj apklausoj, kurią sušaukė 
JAV Atstovų rūmų užsienio rei
kalų žmogaus teisių ir tarptauti
nių organizacijų pakomisė, am
basadorius Schifter taip pat iškė- 
lė kalinamų Lietuvos kunigų, 
kun. Alfonso Svarinsko ir kun. 
Sigito Tamkevičiaus būklę. Jis 
ragino JAV Kongreso narius ak
tyviai siekti jų išlaisvinimo.

Ambasadorius Schifter sakė, 
kad jis pakartotinai prašęs sovie
tų paleisti už tikėjimą kalina
muosius. Neseniai pasimatyme 
su sovietų pareigūnais Europoj, 
jis kaip pvz. iškėlė kun. Alfonso 
Svarinsko ir kun. Sigito Tamke
vičiaus atvejus.

Sovietai Schifteriui pasakė, 
kad šie kunigai turėjo progą

skubiai susisiekė su lietuviškų 
parapijų klebonais bei su vieti
niais vyskupais kviesdamas juos, 
jų vyskupijas ir parapiečius jung-
tis maldoj bei pasninku su 
meldžiančiais ir pasninkauja
nčiais Lietuvoje.

Pats pirmasis į vysk. Baltakio 
prašymą atsiliepė Šv. Vincento 
Pauliečio parapijos Pittsburghe 
klebonas, prel. Paul Lackner, 
savo laiške vysk. Baltakiui 
pažadėdamas, kad jo parapijoje 
bus kalbamas rožančius už Lie
tuvą kasdieną.

Taip pat, Detroito arkivysku
pas Edmund Szoka išsiuntinėjo 
ne vien lietuviams kunigams, 
bet visiems vyskupijos kunigams 
laišką, kuriame primena, kad lie
tuvių tauta pernai atšventė 600 
m. Krikšto jubiliejų. Jis taip pat 
priminė kunigams, kad Lietuva

GRUBŪS UŽPUOLIAI LIETUVOJE
(Vilnius - New Yorkas, vasario 

23. LIC) Lietuvių informacijos 
Centro žiniomis, vasario 22 iš 
Lietuvos Gorbačiovui buvo pa
siųsta protesto telegrama ^rieš 
grubius žmonių užpuolius Vil
niuje.

Vienas iš užpultųjų buvo 
pasižymėjęs Vilniaus Dramos 
teatro dailininkas Vytauts Ja- 
nčiaukas, kurį vasario 13 milici
ja griebė gatvėje jam beperkant 
gėlių. J am ant galvos užmovė gu
minį maišą, įgrūdo į mašiną, ten 
primušė ir nuvežė į nežinomą 
patalpą. Toj patalpoj unifor
muotas milicininkas koridoriuje 
jam nukirpo plaukus, trenki per 
veidą su Šiurkščia pirštine (nu
brozdino veidą), ir taip smarkiai 
davė į galvą, kad Jančiauskui

išsižadėti savo “kaltės”, bet to 
nepadarė. Dėl to jie tebelaikomi 
lageriuose. Schifter teigė, kad 
organizuota Kongresinė akcija 
šiems kunigams bei kitiems reli
giniams sąžinės kaliniams 
padėtų. (LIC)

31 JAV senatorius pasirašė 
valst. sekr. Shultz adresuotą laiš
ką, kritikuojantį Izraehovedamą 
okupuotų arabų žemių politiką, 
kuri trukdo pasiekti taiką.

Maskvoj tarp jaunimo gaujų 
buvo kilusios žiaurios muštynės, 
kurių metu buvo naudojamos 
geležinės ir medinės lazdos. Po
licija areštavo 18 jaunuolių.

Sov. S-ga apkaltino Afganista
no partizanus, kad jie Afganista
ne telkia ginklus.

Iš Egipto į Izraelį įsifiltravę 3 
palestiniečių teroristai sugebėjo 
pagrobti autobusą, vehisį tar
nautojus į slaptą Izraelio bran
duolinę Dimona įmonę, ir 
nušauti 3 ir sužeisti 11 tarnauto
jų. Specialaus dalinio kariai 
puolė autobusą ir nušovė visus 
tris teroristus.

laiško. Detroito arkivyskupijoje 
yra dvi lietuviškos parapijos. Ar
kivyskupas Szoka apskaičiuoja, 
kad jo vyskupijoj yra apie 1200 
lietuvių.

Newarko arkivyskupas Theo- 
rore McCarrick taip pat atsiliep
damas į vysk. Baltakio laišką, 
pritarė pastarojo žygiui, prašant 
lietuviškų parapijų klebonus 
pravesti maldas už Lietuvą vasa
rio mėnesį.

Scrantono vyskupas James C. 
Timlin panašiai pritarė maldos 
už Lietuvą akcijai ir žadėjo viso
mis pastangomis prisidėti.

Tai tik patys pirmieji atsiliepi
mai šiuo reikalu. (LIC)

iššoko du guzai. Jį pasodino į 
tamsią kamerą,kur išlaikė 4 pa
ras be valgio, tik davė vandens 
gerti. Jančiauskui pasakė, kad 
pats pavojingiausias ir didžiau
sias Lietuvos priešas yra Nijolė 
Sadūnaitė. Vasario 17 jam vėl 
uždėjo maišą ant galvos, jį ap- 
stumbdė kažkur tai vėl nuvežė 
ir išmetė. Jančiauskas per dvi su 
puse valandas pargrįžo namo į 
Vilnių. Jis praeitais metais buvo 
saugumo primuštas už dalyvavi
mą rugpjūčio 23 demonstracijoj.

Kitas užpultasis Algis Vaišno
ras buvo sulaikytas ir primuštas 
vasario 16, kartu su šimtais kitų. 
Vaišnorą paėmė po Vasario 18 
vakarinių pamaldų Šv. Mikola* 
jaus bažnyčioje, kur laukė mtli- 

' .• cininkų-draugovininkų kordo- 
: nas: žmonės turėjo eiti per mdi- 
cininkų-draugovininkų taką, iš 

« kurio pavienius asmenis baugj- 
; ni&o tikslui griebė. Vaišnorą
• nuvilko į mašiną ir ten jį pri-
• mUŠė, jam šonkaulius laužė.

•4 Vasario 13 Vytautas Jančiau- 
'’skaš milicijos darbuotojų buvo 

’ grubiai sumuštas, nukirptas pli- 
i kai? ir išlaikė jį be prokuroro 
? sankcijos 4 paras tik ant vandens.
: Vasario 16 žiauriai sumušė filolo-

■ į giją mokslo kandidatą Algį Vaiš-
l norį ir Joną Volungevičių, taip
• pat Įimtus kitų. Vasario 14, 20- 
■ 21 d.d. priešįstatymiškai namų
arešte buvo sulaikyti Sadūnaitė, 

•ĮTerleckas, Bogušis ir Cidzikas, 
j Vasario 21 suėmė Andrių Tučkų. 
f Joną Protųsevičių ir daugelį 
kitų. Ligoninės perpildytos 
sužeistais. Priimkite mūsų gilų 
pasipiktinimą.

Pasirašo: Nijolė Sadūnaitė, 
Vytautas Bogušis, Jonas Volun-
gevičius, Petras Cidzikas, Vy
tautas Jančiauskas, Antanas Ter
leckas, Atgalinis adresas 
Sadūnaitės.

(LIC)

Sirrion Wiesenthal centras, 
medžiojęs nacių karo nusikaltė
lius, p&iuntė Kanados vyriausy
bei 21 lietuvių ir gudų, o kitom 
valstybėfn 278 asmenų sąrašus.

JAV yft nusistačiusios paleng
vinti Kin^ki pirkti aukštos tech
nologijos reikmenis.

Valst. sekr. Shultz, lankyda
masis Izraely, Jordane, Sirijoj ir 
Egipte, įteikė naują Art. Rytų 
taikos planą, pagal kurį ateinantį 
mėn. turėtų būti sušaukta tarp
tautinė konferencija, po mėn.

niečtų ribotos autonomijos, o 
gruodžio mėn. būtų pradėti pa
sitarimai dėl galutinio Izraelio 

no.
ČLl uUHįjM f prieš 

įvykstant katalikų pAgrtnei ke
lionei už raįggni laisvę, arėda
vo 13 žmogaus teisių kovotojų.



KONCERTAS BALTUOSIUOSE RŪMUOSE — Laisvė, gerbūvis, taika ir 
laimė yra vertybės, kurios pri-

Dr. Juozo Kazicko pokalbis su prezidentu

Dr. Juozas ir Aleksandra Ka
zickai vasario 28 buvo pakviesti 
į koncertą Baltuosiuose Rūmuo
se. Pakvietė prezidentas Reagan 
ir Jo žmona. Koncertas buvo 
skirtas “Salute to Broadway 
•Showstoppers”. Jis buvo filmuo
jamas Jr bus rodomas per Public 
TV stotį kovo mėnesį.

Koncertas praėjo iškilmingai 
ir . drauge maloniojo draugiškoje

nuotaikoje. Koncertą atidarė po
nia Reagan, tarusi gražų sveiki
nimo žodį, tolimesnį vadovavi
mą perdavė muzikos direktoriui 
—kompozitoriui Marvin Ham- 
lich. Koncertą atliko žinomi 
Broadway kompozitoriai ir akto
riai kaip Pearl Bailey, JenyHer- 
man, Larry Kert, Judy Kusin, 
Pamela Myers ir Jerry Orbach. 
Skambėjo Broadway sėkmin
giausių pastatymų gražios melo
dijos.

Amerikoje, bet ir visame pasau
lyje, -— išsireiškė dr. Kazickas.

VALDAS'C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 Larfcflsld RoaM, Kaet. 
ftorthporth, N.Y. 11731. TeL 515 355-3740. Namą tetofones 
dk Išimtinais atvejai* 515 757-2671. New Verto ofisas Uto 
55 - 01 114th St, Rfchmond Hill, N.Y. 11418. TeL 715 441 -

t.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA

Geriausiai 1987 metų dailio
sios literatūros knygai atrinkti 

-Lietuvių Rašytojų draugijos val
dyba sudarė komisiją iš Chicago- 
je gyvenančių rašytojų. Komisi- 
jon sutiko įeiti: Julija Gyhenė- 
Švabaitė, Aušra Liulevičienė, 
dr. Alfonsas Šešplaukis - Tyruo- 
lis. Juozas Toliušis ir Nijolė 
Užubalienė-Jankutė. Autoriai 
arba leidėjai su 1987 metų data 
knygų po penkis egzempliorius 
prašomi, atsiųsti A. Liulevičienės 
adresu: 4545 W. 63 St., Chicago, 
IL. 60629. "

Kasmetinis premijos mecena
tas Lietuvių fondas,

... LRD valdyba

Po koncerto buvo priėmimas. 
Dr. Juozas Kazickas pokalby su 
prezidentu Reagan padėkojo 
jam už Vasario 16 dienos prokla
maciją, liečiančią Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą ir jos 
atstatymo svarbą. Dr. Kazickas 
ypatingai pabrėžė prezidento

vadovaujančios rolės reikšmę 
Lietuvos laisvės byloje. Iš laisvo
jo pasaulio vadų jis vienintelis, 
kurio balsas yra girdimas ir ima
mas dėmesin Sovietų valdžios 
sferose. Prezidentas yra vilties 
spindulys ne tik lietuviams, bet 
ir visoms pavergtoms tautoms 
plačiame pasaulyje.

Prezidentas atsakė, kd laisvės 
klausimas jam yra labai svarbus 
ir kad jis darąs, viską, kas yra 
galima, ir kad jis vertina dr. Ka
zicko išreikštą sentimentą.

Atskirame pasikalbėjime su 
ponia Reagan dr. Kazickas prašė 
ją papildomai išreikšti preziden
tui visų lietuvių ir kitų pavergtų
jų nuoširdžią padėką už jo tvirtą 
ir nuolatinj pasysakymą laisvės 
klausimu.

Priėmimo metu svečiai turėjo 
progos pavaikščioti po iškilmin
gai išpuoštus istorinius kamba
rius. Baltieji Rūmai neatrodė 
kaip muziejus (anot Gorbačiovo 
žmonos), bet kaip elegantiški, 
šilti, pilni puikios nuotaikos na
mai.

Koncerte dalyvavo apie 150 
žmonių pasižymėjusių meno, 
mokslo, biznio, politikos ir vi
suomeninėje veikloje.

SHALIN8 FUNERAL HOME, Ine., 34 - 02 Jamslca Av*. (prie Foroąt 
P*way St), W6odhaven, N.Y. 11421. Sutelkto garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 295 • 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. MarioTebcelra, Jr. laidotuvių direktorių*, Neįt
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WH*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, ocaa šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CH^PEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, FUl, 
33706. 813 360 - 5577. KENRELD WOODLAWN H^tERAL
Ppaadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-W91 W0p0LAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fls.33707. ,813 345 
-9393. s ■-

Savaitės 
įvykiai 

aeeoecgoeseeeeebeeedaee
Irakas ir Iranas paskutinėm 

dienom vedė vadinamą miestų 
karą raketom puldami vieni an
trų miestus. iRmNnlR
« Pey 4zrąęlių,ękupuot<>se-ąra- 

bų žemėse vykstančias -palesti- ■ 
niečių demonstracijas iki šiol 
buvo nušauta 83 palestiniečiai.

Sov. S-ga, siekdama sukontro
liuoti privačių prekybininkų ir 
amatininkų turtėjimą, numato 
įvesdinti asmeninių pajamų mo
kesčių sistemą.

Dėl OPEC karteliui nepri
klausančių valstybių padidėju
sios aliejaus gamybos, nevalyto 
aliejaus kainos pradėjo labai 
smukti. OPEC valstybės siekia 
pradėti pasitarimus su karteliui 
nepriklausančiom valstybėm 
aliejaus kainų pastovumui išlai
kyti.

JAV ir Britanija vetavo Sau
gumo tarybos priimtą rezoliuci
ją smerkiančią Pietų Afriką už 
prieš apartaidą kovojusių org-jų 
veiklos sustabdymą ir reikalau
jančią paskelbti aliejaus embar
go-

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

“Salindami Kristų; jūs šalinate 
nepalyginamą grožio ir gėrio 
idealą iš pasaulio”. Neužmirški
me, kad pirmasis žmogus,1 išlipęs 
Mėnulio paviršiuje, paliko ten 
plokštę su S v. Rašto tekstu; kad 
didžioji dalis šiuo laikinio mokslo 
korifėjų buvo giliai religingi 
žmonės; ir šiandien religinės 
konkrečiai krikščioniškosios idė
jos įkvėpia humanistinius socia
linius sąjūdžius, muzikos, lite
ratūros, meno kūrinius, susilau
kiančius tarptautinio pripažini
mo.

Tad kokiu pagrindu Jėzaus 
tikėjimą Jūs skelbiate, kaip 
kažką paleolitinį, atgyvenusį ne
turintį

-juo :JabiaU‘Vaikų'sąmonėjė?U

Nuteisti už 
“laisvės” pažeidimus

Apie kolektyvinį vaikų moky
mą religijos Jūs kalbate kaip apie 
tarybinio sąžinės laisvės įstaty
mo pažeidimą. Iš tikrųjų savo 
laiku kunigai. Juozas Zdebskis, 
Prosperas Bubnys, Antanas Šeš
kevičius buvo nuteisti tiktai už 
šitokios “laisvės” įstatymo pažei
dimu. (Kaip labai panašios bylos 
primena carinės Rusijos represi
jas prieš liaudies “daraktorius” 
spaudos draudimo gadynėje!)1

Tačiau žodis “įstatymas” XX a. 
žmonėms nebeturi to magiško 
skambesio, kolų afrikiečiams 
turėjo žodis “tabu”. Žinome, kad 
nacistai irgi vadovavosi “įstaty
mais”, beje, tuo ir teisinosi 
Niurnbergo procese. Tai betgi 
neišgelbėjo nusikaltėlių nuo

užtarnautos bausmės.
Piliečio pareiga žiūrėti, ar 

įstatymas neprieštarauja plačiai 
savo sąvokai ar jis žmogiškas, o 
ne skubėti jį aklai vykdyti. Viso
kie nuostatai ribojantys religinių 
pažiūrų perteikimą vaikams, yra 
gėda, o ne jstatymai!

Tlklntleji tos padėties 
nepasirinko

Ar mes patys tikintieji, suda
rantys žymią gyventojų dalį šią 
padėtį pasirinkome? Ar tikintis 
jaunimas, kunigai, inteligentai, 
stokoja talentų kurti meninėms 
vertybėms, švietimo, kultūros, 
karitatyvinėms organizacijoms, 
kaip tai daroma sakysime, socia
listinėse Lenkijoje ir Vengrijoje?

Jeigu pas mus tai nevyksta, 
reiškia, tikinčiųjų masės privers
tos tai savyje užslopinti, negali 
išreikšti. Kas slopina? Kokia tei
se slopina? Tai be galo niekšiš
kas, antihumaniškas aktas. Kuo 
mes, tikintiej, blogesni už ateis
tus? Kokia prasme mes “laisvi ir 
lygūs”?

JUOZO ANDRIUŠIO Rosi Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vištoj — OHLERT^ 
RUQGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avo„ Woodhav*n, N. Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio kUjentais.

Vytautas Beleckas ir sūnus jonas, eav. wintor Garden javem. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 831 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlsl pietos. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKln- 
non Secųritles Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akciją*, bonus, options, fondus, commodKies, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelter*. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worce*ter, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt 7:30 • 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls St, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

Kada žmogus laisvas?

Ir negalima tvirtinti, kad žmo
gus yra laisvas, jeigu jis negali 
laisvai išreikšti savo įsitikinimų 
viešai išsakyti savo pozicijų, ginti 
savo nuomonių per spaudą, radi
ją televiziją, kai tai darote šian
dien jūs, netikintieji. Būtent dėl 
jfeNrrtydraudžiančiu nrums~ką- 
t^amgtąlat^r^JaJyje, ku^ 
rioje anot Gorbačiovo mes kiek
vienas turime būti šeimininku^ 
aš jaučiuosi engiamas ir diskri
minuojamas, nes nėra legalaus 
spaudos organo, kuriame galė
čiau išsakyti katalikišką požiūrį j 
visuomenėje vykstančius reiški
nius, nėra knygyno kur galėčiau’ 
įsigyti religinės-filosofinės lite-? 
ratūros, poezijos, krikščioniškų 
grožinių veikalų, pvz.-, Nobelio 
premiją įvertintą H. Sienke- 
vičiaus “Quo vadis”?

Nėra kino salės, kur galėčiau 
pamatyti filmą, katalikų požiūriu 
interpretuojantį gyvenimo, do
ros, grožio problemas; nėra vai
kų darželio, ųėra mokyklos, kur 
tikintys vaikai nebūtų nuolat 
kryptingai auklėjami (nekartą 
barant, pašiepiant, viliojant pri
vilegijomis) prieš jų religinius 
įsitikinimus.

Leiskite viešas diskusijas
Leiskite viešą diskusiją per 

televiziją ar radiją — ir tegul 
liaudis pati vertina, sprendžia, 
kur. tiesa. To nedarote, priežas
tys gali būti tik dvi: arba jūs šir
dies gilumoje jaučiatės neteisūs,

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1CUT- “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 nd 8 vai. vak. išWNYM 1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. Iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt, 234 Synllt 
Dr., Watchung, N J. 07060. Tol 201 753 - 5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvė* Žiburys, sekmadieniai* 9-19 
vaL ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Ave„ Baysldp^ 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

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

neatskirs nepatikės jūsų “tiesa” 
ir priims mūsų “melą”.

Yra rimtų prielaidų manyti, 
kad taip ir atsitiktų. Gal todėl 
nei spaudoje, nei laidoje “Argu
mentai”, tikinčiųjų ir ateistų dis
kusijos iki šiol neprasidėjo. Jūs 
drąsūs ir teisūs tik monologe! 
Bet tai — diktatūros teisumas!

Nors laikau marksistinę pa
saulėžiūrą savo pagrinduose 
klaidinga, nuo studijų laikų 
pamėgau vieną jos dėsnį, nuolat 
atsisukantį prieš ją pačią: “Tiesos 
kriterijus yra gyvenime prakti
ka”.

Kuo skiriasi -tikintieji 
Ir netikintieji

Kai netikintieji man grasinda
mi šaukė: “Klausyk ir vykdyk”!, 
tikintieji sakė: “Mąstyk, ar tai 
gera, ar bloga”.

Kai netikintieji mane niekino 
ir keikė, tikintieji užjautė, 
parėmė, meldėsi, kad ištver
čiau.

Kai netikintieji, kuriuos suti
kau, buvo daugiausia neapykan
tos lytinio potraukio, netram
domų ambicijų blaškomi 
žmonės, mano pažįstami tikin
tieji spindėjo krištoliniu tyrumu, 
nesavanaudiškumu, ištikimybe 

tiesai (net iki tokių aukų, kaip 
kun.Sigito Tamkevičiaus, kun. 
Alfonso Svarinsko, kun. Jono- 
Kastyčio Matulionio, kun. Juozo 
Zdėbskio).

Kodėl esu katalikas?
Štai aš ir pasinaudojau gyve

nimo praktikakaip tiesos kriteri
jumi. Todėl esu katalikas. Todėl 

* ginu teisę perteikti savo įsitikini
mus kitiems, kurią Jūs norite 
savo straipsnių paneigti. Todėl 
tikrąja dviveidžiavimo mokykla 
laikau tą švietimo sistemą, kurio
je Jūs dirbate.

Praėjau ją nesukreivinta siela, 
nes vaikystėje sutikau pareigin-
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. . -inl iįoivytik -<»hr»r .--nr-;
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— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą
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Vasario 16 dienos minėjimo proga JAV kongrese House Speaker Jim Wright priėmė 
lietuvių delegaciją. Programą kongrese pravedė kongresmanas Frank Annunzio (D. 
IL.) Iš k. G. Palubinskaitė, A. Eiva, dr. D. Krivickas, Kaz. Oksas, pik. įeit. Donatas 
Skučas, JAV atstovų rūmų pirmininkas Jim Wright, vysk. P. Baltakis, OFM, kon- 
gresmn. Frahk Annunzio, dr. Jonas Genys, Romas Kasperas, Margarita Samatienė, 
Milda Vaivadienė, Juozas B. Laučka, kun.' dr. T. Žiūraitis, OP.

gų kunigų ir pasiaukojusių liau
dies “daraktorių”, kurie, nebo
dami drakoniškų įstatymų ir ka
lėjimo grėsmės, gerai išmokė ka
tekizmo!

Garbė jiems - asmens ir žmo
nijos dvasinės laisvės gynėjams!

VYTIS
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Ką reiškia mum kovo 19 diena?

SUNKIOS GIRNOS

Nuo seno žinome, kad kovo 
19 yra šv. Juozapo diena, o šv. 
Juozapas yra Bažnyčios globėjas, 
bet ši diena įsirašė neišdildomai 
ir į lietuvių tautos istoriją. Tą 
dieną 1972 metais okupuotoje 
Lietuvoje išleido pogrindžio 
laikraštį — Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką.

Kaip tai nutiko ir kodėl išleido 
slaptą laikraštį, nukreiptą prieš 
režimą?

Kaip žinoma, komunizmo vals
tybė yra ateistinė. Nuo pat ma
žens daromos visos pastangos, 
kad vaikas nutoltų nuo religijos, 
kad pasidarytų bedievis. Valdžia 
visokiais būdais gąsdina mokyk
linį jaunimą. Praktiškai ir yra 
taip, kas neįstoja į komjaunimą, 
tas negali patekti į universitetą. 
Tai negirdėta tamsiausia prie
spauda, diskriminacija, kur nuo 
pat mažens išugdoma klasių nea
pykanta, kur išrinktiesiems ate
istams suteikiamos didžiausios 
laisvės bei privilegijos.

Prieš Kronikos išleidimą so- 
• vietinis režimas buvo labai 
sužalojęs lietuvių tautą, sumaži
nęs jos patriotizmą, religingu
mą. Tauta kentė ne tik okupaci-

i
’ kinio smurto. Tada aktyvieji ku

nigai ir apsisprendė, kad reikia 
išeiti su pogrindžio leidiniu, ne
pabūgti vargo, aukos, nes tik to
kiu būdu gali sukelti tautos at
sparumą, ištikimybę aukštie
siems idealams.

Tie jaunieji idealistai kunigai 
naujo pogrindžio laikraščio išlei
dimo datą ir pasirinko kovo 19, 
Jie išėjo gelbėti naikinamos 
Bažnyčios ir su ja surištos lietu
vybės. Todėl ir savo darbą pa
vedė šv. Juozapo globai. Kaip jis 
globoja Bažnyčią ir ją veda per 
visokius pavojus, taip tegu glo
boja ir jų pastangas-ryžtingą dar
bą — gelbėti Bažnyčią, lietu

vybę, gelbėti krašto dorą, kri
kščioniškus papročius.

Ir teisingai buvo pasivesta šv. 
Juozapo globai, nes jau praėjo 
16 metų, kaip pastoviai eina Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios Kroni
ka. Neseniai Amerikos krantus 
pasiekė 75 numeris.

Kronikos vaidmuo buvo nepa
prastas. Pirmiausia ji teigiamai 
veikė lietuvių tautą. Mašinėle 
parašyta, ji ten sklido pamažu, 
bet ji buvo išnešama į užsienį ir 
į kraštą grąžinama oro bangomis 
per radiją. Ją išgirdo visa tauta. 
Taip Kronika stiprino tautos ko
vingumą, ugdė patriotizmą, gili
no religinį nusiteikimą. Prie to
kių sąlygų atsirado daugybė jau
nimo, kuris nori būti ištikimas 
Kristuje.

Kronikos reikšmė dar didesnė 
užsienio lietuviams. Jie čia su
gebėjo ją versti į kitas kalbas, 
leisti sąsiuviniais, atskirais to
mais, ją siuntinėti įvairių kraštų 
vyskupams, valstybės vyrams, 
spaudai. Taip Kronika čia ėjo ir 
sklido, laimėdama vis naujus 
draugus Lietuvai.

Kronika išgarsino Lietuvą, 
atkreipė viso pasaulio dėmesį. 
Kai buvo švenčiama Lietuvos

H- 
rių tautų vyskupų konferencijos 
išleido savo pareiškimus, kad jie 
solidarizuoja su Lietuvą, įsi
steigė specialios draugijos lietu
vių kaliniams remti, jiems laiš
kus rašyti. Ir tai padarė tik Kro
nika.

Todėl kovo 19 mum ir lieka 
labai brangi ir svarbi diena. Lie
tuvių tauta yra kovojanti tauta 
dėl savo laisvės ir ateities. Ir štai 
sunkiausiose jos dienose atsirado 
nauji slapti vadai, kurie tikrai su
maniai išveda tautą iš tamsybių. 
Kai niekas neišdiįso pasipriešin
ti galingam priešui tie nieko ne
sibijodami stojo prieš Galijotą. 
Ir to rezultatai buvo krašte vyku-

Bendradarblavlmas
Praeitą rudenį Baltuose

Rūmuose vyko seminaras žmo-
gaus teisių tema. Klausimų metu 
vienas ukrainiečių atstovas pa
reiškė: “Girdime apie Pabaltijo 
valstybių stovį. Kaip yra su Uk
raina? JAV vyriausybė tyli.” Vie
na ponia, Valstybės sekretoriaus 
asistentė, ta pati, kuri JAV vy
riausybės įgaliojimu sutiko Gor
bačiovą, Washingtone iš lėktuvo 
besikraustantį, paaiškino: “Bal- 
tiečiai yra savitos tautos. Ukrai
niečiai istorijoje nuo rusų neat
skiriami. O JAV neturi politikos, 
siekiančios Rusiją suskaldyti”.

Tai buvo žiaurus pareiškimas, 
ukrainiečiams kertąs viltis, 
sukrėtęs ir mus, ten esančius du 

sios demonstracijos. Pavasaris 
eina užgožtoje, apnaikintoje 
Lietuvoje.

Prisimindami šią šventą, 
brangią dieną, nelikime pasy
vūs, nesakykime, kad tai be 
mūsų viskas tegu vyksta. Ir mes 
turime ten dalyvauti savo mate
rialine auka, savo malda, pasiau
kojimu, kad ir šviesa ir tiesa dar- 
labiau sklistų. Prisidėkime prie 
čia leidžiamų Kronikų leidimo, 
prie jos vertimų į kitas kalbas, 
nes tai yra tikras ginklas, kuris 
mus apgina ir mus pačius stipri
na.

Kapitoliaus kalva, Morkus Aurelijus, imperatorius, 1 (II a. 
po Kr.). Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

VYTAUTAS VOLERTAS

lietuvius. Po konferencijos klau
susiam pareiškę užuojautą, išgir
dome nuoširdžią padėką ir 
maždaug tokį išsitarimą: “Val
stybės departamentas visada pa
našiai kalba.”

Nežiūrint šio politinio ukrai
niečių stovio, jie netyla. Dirba 
kasdien ir visur. Jų senoji emi
gracija valdo ištisą Albertas pro
vinciją Kanadoje, jų ir Kanados 
teisingumo ministeris. Turi 
daug iškilusių žmonių visose 
JAV ir kitų kraštų administraci
jos, kultūros ir mokslo srityse. 
Rengia aukšto lygio svarbiose ga
lerijose meno parodas. At- 
spaudžia nemažai leidinių anglų 
kalba. Labai ieško ryšių su bal- 
tiečiais, ypač su lietuviais. (Apie 
mūsų problemas rašo beveik 
kiekviename The Ukrainian 
Weekly numeryje.) Ir šio ryšio 
siekia ne tik Vakarų pasaulyje, , 
bet ir Sibire. (Žiūrėk P. Vaiče
kausko straipsnį Į Laisvę žurna
le, Nr. 101.)

Ukrainiečių padėtis yra sunki. 
Nors emigracijoje turi daug 
žmonių, savo tarpe nesutaria. Ir 
ne vien partiniais požiūriais. 
Juos skaldo religija ir du nusitei

kimai ateičiai: būti nepriklauso
mais, ar jungtis su Lenkija?

Pabaltiečių bendravimas savo 
tarpe pažengė gera kryptimi. 
Australijoje lietuviai, latviai ir 
estai leidžia naudingą Baltic 
Nevs biuletenį. Daug padeda 
Jungtinis Baltų komitetas Wa- 
shingtone. Tai įrodo ir bendras 
baltiečių atsilankymas pas Mr. 
Whitehead, Schultzo pavaduo
toją Atskirai panašios audienci
jos gal nei vienai Pabaltijo tautai 
nebūtų leidę. Valstybės departa
mento ir Baltųjų Rūmų konfe
rencijose vyriausybės ir kitų tau
tų atstovai pavieniai apie lietu
vius, latvius ir estus beveik ne
prabyla, vyraujant tik bendram 
‘Baltic States’ vardui. Jei užsi
menami specifiniai įvykiai už 
Geležinės uždangos, buvę Vil
niuje, Rygoje ar Taline, tada iš
kyla Lietuvos, Latvijos, Estijos 
vardai.

Baltiečių bendradarbiavimas 
yra būtinas, nors ir šioje srityje 
— reikia prisipažinti — latviai 
pirmauja. Jie turi daugiau 
pažinčių Valstybės departamen
te ir Baltuose Rūmuose, nes ten 
dažniau maišosi, nors ir su žeme
snio laipsnio pareigūnais susiti
kinėdami. Jų tarpe vyrauja jau
nesni ir gerai pasiruošę žmonės.

Kodėl lietuvių ryšys su ukrai
niečiais (latviams ir estams tai 
mažiau aktualu) tinkamai nesivy
sto? Pirma — sunku atsekti, kas 
jų daugumai atstovauja. Antra— 
visose srityse turime labai mažai 
žmonių ir laiko. Reikėtų kam 
nors tik šiam vienam reikalui pa
sišvęsti. Bent pradžioje, kol 
būtų surastas tinkamas kelias.

Nauda Ir pastangos
Lietuvių, visų baltiečių ir uk

rainiečių pastangos yra didelės. 
Sukame šias sunkias girnas diena 
dienon. Miltai byra lėtai, bet 
byra ir kaupiasi. Baltiečiams 
krūvelė didėja. Politinis požiūris 
į ukrainiečius beveik nesikeičia, 
bet jie slenka pirmyn kultūri
niuose baruose ir juose palieka 
ženklus. Tai nauda, kurią kada 
nors bus galima keisti į kitas ver
tybes.

Žvalgantis praeityje ir ją lygi
nant su dabartimi, jaučiamės lyg 
rūpestingi ūkininkai, įsikūrę ne
derlingoje žemėje. Judame, įde
dame daug pastangų, bet iš der
liaus sunkiai turtėjam. Anksčiau 

basi vaikščioję, šiandien bent 
klumpelėmis džiaugiamės. Lie
tuva, Latvija ir Estija jau nėra 
egzotiniai kraštai. Dažniau mini
mi konferencijose, spaudoje, su
silaukia Valstybės departamento 
studijėlių, viešai skelbiamų. Po 
karo nusigandusi ir tylėjusi Eu
ropa mus taip pat vėl prisimena. 
Ar tai vieno šeimos nario dėka? 
Visi stengėmės, visi didesne ar 
mažesne jėga prisidėjome. Į 
sunkiai prieinamą darbą pirmas 
žengė Altas, padėjęs išplėsti 
okupacijos nepripažinimą. Šio 
fakto svarbos negalime paneigti. 
Europoje stengėsi Vlikas, ne
leidęs mūsų visiškai ištrinti. At
sikėlęs į JAV, taip pat veržiasi 
naudinga kryptimi. Prisidėjo 
Lietuvių Bendruomenė, tinka
mai sprendžianti gausias proble
mas, įskaičiuojant Lietuvos val
stybingumo klausimą. Svarbiu 
balsu prakalbo kun. K. Puge- 
vičiaus įstaiga. Nepamirštini Re
zoliucijų komitetas, Lietuvos 
vyčiai, kiti organizuoti vienetai. 
Atskiri asmenys taip pat padėjo. 
Ne kartą teko sutikti amerikiečių 
lėktuve, aerodromuose, su dar
bu susietose konferencijose, ku
rie, išgirdę lietuvio tautybę, pri
sipažindavo daug apie mus 
girdėję iš lietuvio, savo kaimyno 
ar bendradarbio, apie kuriuos 
mes nieko nežinome.

O pati Lietuva? Jos Katalikų 
kronika, disidentai, demonstra
cijos? O Katalikų Bažnyčia, pa
skutiniais metais mums šiltai at
sivėrusi su Popiežiumi ir keliais 
palankiais kardinolais?

Nėra vieno nusipelnusio ir 
vieno herojaus.

Rinkimai ■?,
Kruopščiai dirbanti JA V’LB, 

kuri rūpinasi kiekvieni? mūsų 
gyvenimo reikalu, šiemet 
keičia savo vadovybę. Balandžio 
7 - 19 vyks JAV LB T-bos rinki
mai. Nauji Tarybos nariai suda
rys naują Krašto valdybą. JAV 
LB svarbos aiškinti turbūt nerei
kia, nes vienokias ar kitokias 
nuomones apie ją turime visi. 
Norime, kad vadovybė būtų kiek 
galima geresnė. Šitai priklauso 
nuo mūsų dėmesio. Dalyvavi
mas rinkimuose yra labai reikš
mingas dėmesys. Laukiama, kad 

• šio krašto lietuviai rinkimų metu 
pasireikš ir palengvins tų sunkių 
girnų sukimą.

Iš kelionės tik asilas 
negrjžta arkliu________ _
II APAŠTALAS PAULIUS
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Vienas iš iškilesniųjų 
"pasaulio pradmenų” yra Kri
stus, nes jis, susijungdamas su 
žemiškuoju Jėzumi krikštu Jor
dano upėje, nusplaudė išganyti 
šią kibirkštį žmoguje. Nuk
ryžiuotasis Jėzus nėra atpirkėjas. 
Atpirkėjas yra Kristus, kuris 
grįžo į "pilnatvę” prieš nukryžia
vimą.

Apaštalas Paulius tuojau 
atpažino gnostikų “žinojimo” pa
vojų tikėjimui. Klaidinga Dievo- 
Kflrėjo ir Kristaus-Atpirkėjo 
samprata vedė j klaidingą elgesį.

Gnostikai — “žinantieji” 
metėsi į kraštutinumus: arba vi
siškai atsisakė vedybų, vyno, 
malonumų, bėgdami iš gyveni
mo, arba elgėsi palaidai, teigda
mi, kad “žinančiam” viskas tinka 
ir yra galima.

Apaštalas Paulius pasidalina 
su kolosiečiais savo brandžia 
tikėjimo įžvalga į Kristų-pa- 
slaptį. Pasaulio kūrimas Dievo 
nežemina. Kartu su Atpirkimu 
jis turi ištaką visagaliame Dievo 

gerume (Kol. 1, 15 - 20). Jėzaus 
buvimą žemėje supa nuostabus 
šlovės žėrėjimas, kurį gsdima su
vokti tik amžinybės šviesoje: “Jis 
yra neregimojo Dievo atvai
zdas... pirmgimis” ir “Dievas 
panorėjo jame apgyvendinti visą 
pilnatvę... per Jį sutaikinti visa, 
kas yra žemėje ir danguje” (Kol 
1, 15. 19 - 20).

Kolosiečių mintijimas vedė į 
Kristaus tarpininkavimo Kūrime 
ir Atpirkime atmetimą. Tuo 
pačiu buvo paneigiama, kad Kri
stus yra vyriausias Visatos kuni
gas, nes Jėzus yra tik kūrinys 
tarp kūrinių.

Apaštalas Paulius įtaigiai apta
ria Kristaus pirmumą (Kol 1,19), 
nes Dievas apgyvendino jame 
visą pilnatvę: prigimtinėje 
plotmėje Kristaus yra visų kūri
nių Galva, o antgamtinėje išga
nymo plotmėje Kristus yra 
Pradžia. Angelai per kuriuos 
Dievas davė Įstatymą ant Sina
jaus kalno, ir bet kokios kitos ga
lybės, kunigaikštystės ar viešpa

tystės, apie kurias tiek daug kal
ba žydai ir “žinantieji”, yra Kri
staus nugalėtos ir jam paklūsta.

Apaštalas Paulius pakartoja 
Pradžios knygos tikėjimą, kad 
kūrinija yra gera, nes jos pradžia 
yra visagalio ir gero Dievo kūri
mas (Pr 1,31). Kūrimas apreiškia 
Dievo gerumą per Kristų, nes 
jame “sutverta visa, kas yra dan
guje ir žemėje, kas regima ir ne
regima” (Kol 1, 15).

Gnostikai — “žinantieji” ne
pajėgė nuvokti apie visagali ir 
gerą Dievą pasaulio Kūrime. 
Dar sunkiau jiems buvo ga
lynėtis su blogio problema pa
saulyje. Jame yra daug demonų 
— gėriui priešiškų jėgų, o kančia 
yra taip visuotinė, kad bet koks 
bandymas išspręsti blogio pro
blemą prigimtinėje plotmėje 
neišvengiamai veda protą į pesi
mizmą — besaikę neviltį.

Kolosų krikščionys turėjo 
bėdų! Apaštalas Paulius rašo 
jiems, kad tėra tik vienas kelias 
išspręsti blogio problemą: Kri
staus kryžius. Kančios ir blogio 
problema yra būtiniai iš
sprendžiama, rašo Apaštalas, tik 
vienybėje su Tuo, per Kurį Die
vas sutaikino su savimi "visa, kas 
yra žemėje ir danguje” (Kol 1, 
20).

Būdinga, kad pats Apaštalas 
prisipažįsta, jog kančia Jam ir da
bar nėra svetima, tačiau skuba 
pridėti, kad “Dabar aš džiau

giuosi savo kentėjimais už jus ir 
savo asmenyje [‘kūnas’ graikų 
kalba reiškia ne vien fizinį kūną, 
bet ir patį asmenį] papildau, ko 
dar trūksta Kristaus vargams dėl 
jo Kūno [mistinio Asmens], ku
ris yra Bendrija” (Kol 1, 24).

Skaitau Apaštalo laišką 
ant Aracoell laiptų

Tikrai, kiekvienas žmogus pa
tiria ir vargo, ir kančios gyveni
me. "Nėra namų be dūmų”, sako 
mūsų liaudies išmintis. Tiems, 
kuriuos Dievas myli, jis kryželį 
siunčia! "Užtat Dievas tiek 
mažai draugų teturi”, sakys mi- 
stikė Teresė iš Avilos. O mažoji 
Teresė savo ligos skausme kartos 
"Aš kenčiu!” ir būties gelmėse 
nuvoks “Tuo geriau!”

. Apaštalas Paulius dalinosi 
savo įkvėpta įžvalga į kančios 
problemą su kolosiečiais. Skaity
damas jo žodžius netoli jo buto- 
kalėjimo Romoje jauti, kad nors 
ir aukso grynuolis būtum, tačiau 
Karalystės pinigėliu turi tapti 
vargo ir kančios žaizdre.

Prieš akis kaip ant delno Ro
mos senamiestis — Patiberis, 
kuriame turėjo būti kalinio 
Apaštalo nuomotas butas. Ro
dos, matau jo bendradarbius iš 
Graikijos ir Mažosios Azijos 
klausantis jo diktuojamų žodžių. 
Tichiką kartu su Onezimu apaš
talas Paulius siunčia atgal į Kolo

sus, — “jiedu papasakos jums 
visa, kas čia dedasi” (Kol 4, 9).

Aracoeli šventovės laiptų 
papėdėje be perstojo zuja nūdie
nos Romos eismas. Triukšmas 
įkyriai landus. Vėlyva popietė. 
Akys sustoja prie Apaštalo 
žodžių laiške: “Aš galiu paliudy
ti, kad [Dievas] labai rūpinasi ju
mis...” (Kol 4, 13]. "Sveikini
mas, parašytas mano, Pauliaus, 
ranka. Prisiminkite mano pa
nčius. Malonė su jumis!” (Kol 4, 
18).

Įkyrusis triukšmas laiptų 
papėdėje mažiau įkyrus. Eismas 
gatvėje — žmonės, kurie skuba, 
nes rūpinasi... “Ką tik dary
tumėte, darykite iš širdies, kaip 
Viešpačiui, o ne žmonėms” (Kol 
3,23). • ;

Krlstus-Paslaptis
Vakarų kultūroje

Apaštalui Pauliui Kristus yra 
kuriančio Tėvo atvaizdas, api
mąs savyje Dievybės pilnatvę, 
nes yra Dievas iš Dievo, šviesa 
iš šviesos, ir žmogus tarp žmo
nių, kuris sutaikino pasaulį, 
nuodėmės suviliotą, su Dievu, 
0 pasaulio ištaka nėra Piktasis, 
— pasaulis Piktajam nepriklau
so.

Apaštalas Paulius skatino 
nebėgti iš pasaulio, nepalikti pa
saulio savo likimui, nors jo isto
rija ir liūdna, varginga, nuož

mios nuodėmės slegiamas, nes 
pasauliui reikia išganymo, — pa
saulis ilgisi Kristaus — Paslap
ties. Savo mokymu apie Kristaus 
pirmumą Kūrime ir Atpirkime 
Paulius pasipriešino krikščionių 
polinkiui slinkti į Rytų mintijimą 
apie dausas. Tuo pačiu Jis parodė 
krikščionybei jos pašaukimą būti 
kūrybingu veiksniu kultūrų sam
pynoje.

Apaštalas rašo laišką 
Rlemonui

Pas apaštalą Paulių užeidavo 
ir bičiuliai, ir nepažįstami. Mane 
labai domina vieno jauno vergo, 
vardu Onezimas, atėjimas pas 
Apaštalą. Mat Onezimas buvo 
bėglys iš Kolosų. Be to, jo atėji
mas mane domina ir tuo, kad pa
deda pažinti krikščionybės susi
tikimą su vergija. Apaštalo laiš
kas Filomonui vergo reikalu 
rodo jo jautrią širdį. Laiškas Fi- 
lemonui yra paminklas revoliu
cijai, kurią nešė Evangelija.

Filomonas, turtingas Kolosų 
pirklys, buvo krikščionis. Vergų 
turguje jis nusipirko jauną ver
gą, užmokėdamas už Jį turbūt 
brangokai, nes tikėjosi, kad jis 
bus “Naudingas” — Onezimas. 
Tačiau bėda! Atrodo, kad Onezi
mas savo šeimininką apvogė (žr. 
Fm 18). Bijodamas bausmės, 
pabėgo.

J Bus daugiau)



PATIKSLINIMAI DĖL DAILĖS 
PARODOS KULTŪROS ŽIDINYJE

V f'..-. /
Vasario 25 dienos Dirvoje, 

Nr. 8,8 psl., Alg. Tr. parašė apie 
15-tą dailės parodą Kultūros 
Židinyje. Gerai, kad parašė, kad 
ją vieliukių ar kitokiu būdu gar
sina. Bet tame rašinyje yra kele
tas netikslumų, kurie įsibrauna 
ne iš blogos valios, bet kad rašto 
aąįoriūs ko nors nepastebi arba 
nežino, o rašo. Tuos netikslumus 
verta ištiesinti, nes objektyvi tie
sa juk už viską brangesnė.

Nurašė iš katalogo

Apžvalgos autorius parodos 
dalyvius nurašė iš katalogo. 
Atrodo, kad tai tvarkoje, bet čia 
realybė buvo kitokia.

Pavyzdžiui, J. Bagdono darbų 
iškabinta buvo daugiau nei kata
loguota. Berengiant salės ekspo
ziciją, prisireikė poros darbų 
(nedidelio formato), kad būtų at
baigtas Bagdono skyrius. Kadan
gi jį visi pažįsta, buvo nesi
varžyta papildyti jo darbus neka
taloguotais darbais.

. Apžvalgos autorius mini, kad 
buvo išstatyta A. Kašubienės 
darbas. Jos darbo parodoje ne
buvo išstatyta. Jis buvo užmirš
tas, benešant darbus iš A. Galdi
ko galerijos parodon.

Apžvalgos autorius nepaste
bėjo, kad buvo išstatyti mūsų 
žymaus akvarelisto Kajetono 
Šldieriaus du darbai. Dailininkas 
Šklierius į katalogą nebuvo į- 
trauktas. Parodose dažnai tokių 
atvejų yra, kad išstatomi hekata- 
loguoti darbai. Ir prie Šldieriaus 
darbų buvo pakabinta atitinka
ma metrika. Apžvalgininkas jos 
nepastebėjo, neatkreipė dėme
sį ąpy- 

pirmas projektas buvo išstatyti 
A. Galdiko galerijos paveikslus. 
Publika jos nelanko, menu nesi
domi. Bent tokiu būdu tepama
to, kas yra sutelkta į galeriją. 
Tačiau tuoj atsirado dailininkų, 
kurie būtinai prašėsi patekti į 
parodą. Tada apsispręsta eiti vi
duriu — išstatyti vienų ir kitų 
darbų..

Iš A. Galdiko galerijos parink
ti darbai tų, kurie turėjo šiokį 
tokį ryšį su Kauno Meno mokyk
la ir kurių darbai yra galerijoje.

Apžvalgos autorius prikiša, 
kodėl nebuvo Ingelevičienės, 
Juodžio, Puzino darbų. Nei In
gelevičienės, nei Juodžio pa
veikslų galerijoje nėra. Yra tik 
vienas Puzino paveikslas, jam vi
sai necharakteringas. Apžvalgi
ninkas mini ir dail. Vitkų. Jis nie
kada nedalyvavo šiose vasario 
mėn parodose  ̂Taip pat nėra ir 
galerijoje. Dail. Wiliamas Wit- 
kus (taip jis rašėsi) buvo gimęs 
1886 New Yorke, o tos vasario 
mėnesio parodos pradėtos rėngti 
1970 vasario 14 - 22, tuomete, 
dail. Vitkus būtų buvęs 86 metų, 
ir tikriausiai jau buvo miręs.

Toliau apžvalgos autorius ra
šo: “Kataloge pažymėta, kad pa
veikslus parodai peržiūrėjo Tėv. 
L. Andriekus ir A. Vakselis”. Ka
taloge yra ir P. Jurkaus pavardėj 
bet apžvalgininkas jos nepaste
bėjo. Jis rašo, kad jury komisiją 
sudarė tie, kurie atrinko pa
veikslus ir dail. E. Kepalaitė. Ir 
čia praleido P. Jurkaus pavardę.

Apžvalgos autorius, rašyda
mas šį nedidutį straipsnelį, įvėlė 
bent kelis netikslumus, praleidi
mus. Jis buvo vienas ir savo min- 

‘ tis klc$aRSepBį)^i5aiif TA paro
dos organizavimas ir jos išvedi
mas į žmones yra didelis, 
sudėtingas darbas, reikalaująs 
daug talkininkų. Mūst| šias paro
das rengia tik keli. Ir tiem 
rengėjam sunkiausia sudaryti tas 
vertinimo-apžiūros komisijas.

Galerijos darbai • Visi nori būti nuošaliai, o premi-
Esame minėję, kad parodos jas, reikia paskirti. Tada rengėjai Neliesa

^Jedalyyavptikkeli, nedąugelis. 
daugiausia nedalyvavo dėl ko
kios nors ligos; vienas dailininkas 
atsisakė dalyvauti todėl, kad jis 
tose parodose nieko neparduo
da.

JIERINGA
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONTe

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

Rkn&aa Putname —■ liepos 24 d.

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d.

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

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

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKSČIAUSIOS kokybės produktai

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, (vairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite - įsitikinsite!

Kultūros Židinio scenoje vasario 21, kai ten buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės 
šventė. Iš k. Frederich Schmidt, Lietuvos gen. konsulas Aniceta Simutis, Walter Ward 
—miesto tarybos narys, vysk. P. Baltakis, OFM, Astra Bilėrienė. Nuotr. L. Tamošaičio

ir daro ką gali, ką prikalbina, 
dažniausiai jau paskutiniu mo
mentu.

Buvo nuomonių, kad reikia 
pasikviesti latvius ar estus komi
sijų darbam. Ši nuomonė atmes
ta, nes jie nepažįsta mūsų dailės 
taip gerai, kad galėtų vertinti ir 
spręsti. ..

Apžvalgos autorius teigia, kad 
“LB apygardos pirmininkas A. 
Vakselis savo žodyje, pažymėjo, 
kad ši paroda yra paskutinė ir jis 
iš apygardos pirmininko pareigų 
pasitraukia”

A Vekselio žodžio tekstas buvo 
visai kitoks. Jam kaip LB apygar
dos pirmininko pareigose šį pa
roda buvo paskutinė, nes jis ne4 
bekandidatuoja į pirmininkus 
naujuose rinkimuose. Jis nieko 
nesakė, kad ši paroda esanti pas
kutinė. Priešingai, pridėjo, kad 
kiti pirmininkai gal surengs ge
resnes.

Kaip atsirado tie keli darbai 
dabar Lietuvoje gyvenančių dai
lininkų, apie tai buvo rašyta 
anksčiau parodos apžvalgoje,

(P-j->

PAREIŠKIMAS DĖL P. ŽUMBAKIO 

STRAIPSNIŲ -
Š. m. vasario 26 d. Darbinin

ko laidoje tilpęs Americans for 

tarėjo Povilo Žumbakio straip
snis “JAV LB-ės klaidos atitaisy
mas” ramiai svarsto dr. Sauliaus 
Sužiedėlio rašomos studijos apie 
Lietuvą II-jo Pasaulio karo metu 
klausimus. Tai sveikintinas reiš
kinys, nors faktų autorius pilnai 
neišryškino. Skaitytojų informa
vimo tikslu JAV LB Krašto val
dyba-jaučia svarbą dėlkaikiirių 
P. Žumbakio teigimų pasisakyta i

1. P. Žumbakis prisipažįsta dr.* 1 
Ant. Razmos kvietimu dalyvavęs 1 
posėdyje su dr. S. Sužiedėliu, ’ 
dr. A. Razma ir prof. dr. Vyt. S.' 
Vardžhi 1987 m. rugsėjo 9 d> 
Lietuvių Fondo būstinėje. Po
sėdžio metu buvo pristatytas

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

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

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

18 d. 5. Rugpjūčio 29 d. 6. Rugsėjo 27 d. 7. Spalio 4 d.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Rnnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojame patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje Ir kituose Europos miestuose.

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

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

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAČ, 9727 8. 
Westem Ava., CMcago, IH. 80643.

. studijos projektas, kuriame au-.

Lietuvos nepriklausomo gyveni
mo periodą ir Lietuvos sovietinę 
bei vokiečių okupacijas II-jo Pa
saulinio karo metu. Kodėl studi
jos projektą turintis?. Žumbakis 
su juo artimai bendradarbiaujan
čias R. Razgaitienę ir D. Ke-- 
zienę nepainformavo apie studi- >' 
jos apimtį ir tylėjo kai JAV LB- 
nei buvo priekaištaujama dėl) 
studijos ribojimosi vien tik vo
kiečių okupacija?

2. P. Žumbakio turimam pro- j 
jekte buvo nurodyta bendra su- • 
ma siekianti 31,000 dol. Kokiu ' 

: pagrindu straipsniuose Jo drįsta-1 
ma teigti, kad “... poros dienų J 
laikotarpyje jau tiksliai buvo kai- i 
bama apie projekto pramatytą * 
60,000 sąmatą”. JAV LB Krašto į 
valdyba spaudoje paskelbtame Į 
pareiškime ADP vadovių skel- j 
biama 60,000 dol sumą yra. 
griežtai paneigusi, nes ši suma - 
niekur ir niekada neegzistavo. '

Sutartyje studijos paruošimo 
kaina yra 46,000 dol., iš kurių 
studijos autoriui atlyginimas už 
21 mėnesį pilnalaildo darbo yra 
37,500 dol. Kodėl visuomenei 
skelbti klaidingą 60,000 sumą?

3. P. Žumbakis aiškina, kad 
1987 m. rugsėjo 9 d. “Posėdžio 
tikslas buvo paruošti sutarties 
projektą Lietuvių Fondui, jei 
Lietuvių Fondas nutartų remti 
Krašįo yaldyho^ sįųlymą”. Toks 
aiškinimas' nėi«Tfkšlūš:“Paskūti- 
niaisiais metais Lietuvių Fondas 
jokių užsakymo sutarčių nepasi- 
rašinėja, o ribojasi tik finansinės 
paramos teikimu. JAV LB savo 
kultūrinius projektus planuoja 
vadovaudamasi JAV LB ir Lietu
vių Fondo partneryste, pelną 
skirstant. JAV LB pasirašo sutar
tis ir kreipiasi į Lietuvių Fondo 
finansinės paramos.

4. ADP vadovės, iŠ dalies ir 
P. Žumbakis, lyg sudarė visuo
menėje įspūdį, kad Lietuvių 
Fondas yra įsipareigojęs dr. S. 
Sužiedėlio studiją remti. Pareiš
kiama, kad JAV LB paramos iš 
Lietuvių Fondo kol kas formaliai 
neieškojo, su kai kuriais Lietu
vių Fondo pareigūnais turėti po
kalbiai, o tuo pačiu ir dr. A. Raz- 
mos rūpesčiu sušauktas nefor
malus pasitarimas susipažinti su 
dr. S. Sužiedėlio LB-nei prista
tytu studijos projektu, nėra Lie
tuvių Fondo užsiangažavimas 
studijos paruošimą remti. JAV 
LB šiuo reikalu planuoja į Lietu
vių Fondą kreiptis iki nustatytos 
prašymams pateikti datos. JAV 
LB XI-sios Tarybos trečioji sesi
ja, įvykusi St. Petersburge 1987 
m. lapkričio 13 - 15 dienomis, 
yra priėmusi nutarimą, Lietuvių 
Fondą prašantį studiją remti.

5. P. Žumbakio straipsnyje 
pateikiamus siūlymus išeiti iš

“nesklandžios situacijos” priima
me kaip'Straipsnio autoriaus pri
vačią nuomonę. Toje pačioje 
.dvasioje yra priimami ir kiti sta
tomi klausimai. Krašto valdyba 
atsakymus turi. Prieš juos skel
biant, teks tartis su projektą re
miančiomis institucijomis.

6. P. Žumbakis prikiša LB-nei 
ADP vadovių puolimą ir įžiūri 
geros valios trūkumą. Ir šiuo at- for Constitutional Justice and 
veju prasilenkiama su tiesa, JAV Security” organizacijos pirmi- 
LB Krašto valdyba ir LB vienetai ninkas. Į Akcijos vienetą ADP 
daugeliu atveju su ADP yra ko- atsisakė jungtis.
operavę ir jos veiklą finansiniai JAV LB Krašto valdyba

parėmę. Dr. Sužiedėlio ruošia
mos studijos klausimu ADP va
dovės su klaidinga informacija 
visuomenėje sukėlė nereikalin
gą įtampą. Visuomenės žiniai, 
JAV LB "su VLIKu ir ALTu yra 
įsijungusi į Lietuvių Teisėms 
ginti Komiteto (LTGK) veiklą. 
LTGK Akcijos vienetui vado
vauja Ant. Mažeika, “Coalition

ATOSTOGŲ AR PASTOVIAM APSIGYVENIMUI 
NUOSAVYBĖS, IŠNUOMAVIMAI.

Atvykite j saulėtus Pietinės Floridos pajūrius, Įsi
gyti namus ar investacljal. Mes galime Jums pagelbėti 
surasti puikias nuosavybes pagal Jūsų pageldavimę 
bet kur nuo Fort Lauderdale Hd West Palm Beach.

Kreiptis: ;**■ -t

f

MILDA LIKTORIUS 
OFISE.- 305 - 781 - 5500 

it t. . T T namuose: 305 - 491 -<4494WinterHarbor

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10

200 HamVtonAva. — Tat: 014*249-0220

Roraf Perk, LL*. 259-17 HBelde An. — 343-9149 
E. Ncrftport, L L:2SO-A Urte FMd Rd. 518 757-9991

APLANKYKIME GRAŽIUOSIUS 
AMERIKOS VAKARUS

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

Rugpjūčio 16-28 d.d.
Kaina Iš New York© $1,449. Jsiskaito kelionė lėktuvu, autobusai, viešbučiai, 

maistas kiekvieną dlenę, palydovai, bagažų nešiojimas, mokesčiai ir kt 
iš kitų miestų kaina bus kiek skirtinga. Jmokėjus $100 agentūrai VYTIS Iki 

balandžio 17 d. kaina garantuota.

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

TEL. 718 - 769-3300



Liudas Tamošaitis rengiasi fotografuoti. Nuotr. K. Čikoto

RUOŠIANTIS JAV LB TARYBOS RINKIMAMS

LIUDAS TAMOŠAITIS - UOLUSIS 
SPAUDOS BENDRADARBIS

Šiandien surasti fotografą lie
tuviškai spaudai nėra taip leng
va. Daug kas salėse ir švenčių 
metu fotografuoja, bet tų nuo
traukų nematome ir negalime 
spaudoje jų panaudoti. Didesnė 
dalis fotografavimo mėgėjų nėra 
pasirengę tokiam 
jįui ir laĮjąį.jįįį|gi>ą,nįiQtigĮjkų pa- 
darymą. Redakcijom jie pristato 
nuotraukas po mėnesio ar net 
dviejų. Tada jau nuotrauka virsta 
seniena, ir laikraščiui nebetinka.

Liudas Tamošaitis yra tikras 
spaudos fotografas. Jei šiandien 
nufotografavo, tai kitą dieną jis 
jau atneša redakcijon nuotraukas 
— dvi ar tris. Ir ko bereikia! Gali 
tuoj panaudoti, į naujausią reda
guojamą numerį gali įdėti įvykių 
nuotrauką.

Todėl Darbininko redakcija 
už tą uolų ir sąžiningą darbą nori 
jam viešai padėkoti. Tokių uolių 
ir tokių tikslių spaudos bendra
darbių šiandien reikia paieškoti.

Ir dar daugiau! Reikia kokios 
nuotraukos iš praeities, kokio 
nors žmogaus portreto, Tuoj pa-

fotografas. O tokiu jis yra.
Ateina jis fotografuoti 

menkų scenų, menkų objektų, 
kur padaromos tik kelios nuo
traukos. Ir greitai po to jis jaūturi 
išaiškintus negatyvus. Ir kaip jis 
tai padaro?

Jis perka pėdom juodą baltą- 
'Tš’mą/^Rai eina fofografudti^jis’ 
iš to filmo ir atsikerpa tik tiek, 
kiek filmo tą dieną reikia. Pa
prastai fotografai ima visą filmą 
susuktą j špūlę. Ten yra kokios 
24 nuotraukos. Tiek nuotraukų 
kartais negali padaryti, išėjęs fo
tografuoti j visuomenę. Tada gai
la palikti tuščių neišfotografuotų 
negatyvų ir aparatą padeda ki
tam fotografavimui.

Savo namuose jis turi įsiren
gęs gerą laboratoriją ir nuotrau
kas padaro gana greitai. Bet vie
ną kartą pasijuto, kad jam labora
torijoje oro trūksta. Tada pateko 
net j ligoninę. Daktaras liepė 
sumažinti laboratorijos valan
das. Dabar nesiplėsdamas j di
desnį fotografavimą, jis spaudai 
tikrai sumaniai ir greitai patar-

net

Pagal JAV LB XI-osios Tary
bos IIĮ-ojoje sesijoje ir vėliau pa
darytus nutarimus įvyko šiek 
tiek pakeitimų nustatant rinki
mų apygardų ribas, ypač Vidurio 
Vakarų apygardoje.

Vakarų apygarda apima LB 
apylinkės ir visus lietuvius, gy
venančius šiose valstijose: Alas- 
ka, Arizona, Califomija, Hawaii, 
Idaho, Montana, N evada, 'New 
Mexico, Oregon, Utah, Wash- 
ington, VVyoming, Vakarų apy
gardoje basuojama už 4 kandida
tus.

Vidurio Vakarų apygarda api
ma LB apylinkes ir visus lietu
vius, gyvenančius šiose valstijo
se: Arkansas, Colorado, Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Louisia
na, Minnesota, Missouri, Mis- 
sissippi, Nebraska, North Dako
ta, Oklahoma, South Dakota, 
Texas, VVisconsin. Vidurio Vaka
rų apygarda paskirstyta į septy- me rajone balsuojama už 1 kan- 
nius rinkiminius rajonus: didatą.

1- as rajonas: Aurora ir Le
ment apylinkės ir šios vietovės: 6-tas rajonas: East Chicago, 
pietvakarių Chicaga — Aurora, .beverly Shores_ir Indianapolis 
Lemont, Plainfield, Jolliet, Na- , įlinkės bei visos vietovės In- 
perville, Downers Grove; Hins- 
dale, Orland Park, Oakbrook, 
Carpenterville, Batavia, Gene- 
va, West Chicago, Glen Ellyn, 
Lombard, VVheaton, Roselle, 
Bartlett, Barington, Algonąuin, 
Crystal Lake ir Iowa valstija. Pir
mame rajone balsuojama už 4 
kandidatus.

2- ras rajonas: Melrose Park ir 
Cicero apylinkės bei šios vieto
vės į pietus: Westem Springs, 
La Grange, La Grange Park, 
Stickney, Brookfield, North 
Lake, Stone Park, Bellwood, 
Maywood, Lyons, Summit, Oak 
Park,, AJšip.x ,Jfalgkms,, Be$g$. 
Park^-Broadview, Forest Park, 
Berkeley, Franklin Park. Antra
me rajone balsuojama už 3 kan
didatus.

ve, Glencoe, Northbrook, Dier- 
field, Highwood. Trečiame rajo
ne balsuojama už 3 kandidatus.

4-tas rajonas:. Marąuette 
Park apylinkė ir šios vietovės į 
Chicagos pietryčius:’ Bridge 
View, Beverly Hills, Burbank, 
Oak Lawn, Chicago Ridge, 
Evergreen Park, Worth, Palos 
Park, Palos Heights, Oak Fo
rest, Blue Island, Harvey, South 
Holland, Calumet City, Dalton, 
Thomton, East Chicago Heights 
ir visa sritis į vakarus nuo India
nos sienos. Ketvirtame rajone

• balsuojama už 5 kandidatus.

5-tas rajonas: Waukegan ir 
Kenosha (Racine) Milwaukee 
apylinkės bei visos vietovės į 
šiaurę nuo Lake Bluff, Liberty- 
ville, Wauconda-Wisconsin, 
Minnesota, North Dakota ir 
South Dakota valstijos. Penkta-

dianos valstijoje: Hammond, 
Gary, Michigan City, Whiting. 
Šeštame rajone balsuojama už 2 
kandidatus.

2-ras rajonas: Melrose Park ir 
Cicero apylinkės bei šios vie
tovės į pietus: Westem Springs, 
La Grange, La Grange Park, 
Stickney, Brookfield, North 
Lake, Stone Park, Bellwood, 
Maywood, Lyons, Summit, Oak 
Park, Alsip, Hodgkins, Bedford 
Park, Broadview, Forest Park, 
Berkeley, Franklin Park, Antra
me rajone balsuojama už 3 kan
didatus.

7-tas rajonas: Colorado, Hot 
Springs, Omaha ir Kansas City 
apylinkės bei šiose valstijose gy
veną lietuviai: Colorado, Nebra- 
ska, Kansas, Missouri, Missis- 
sippi, Louisiana, Arkansas, Ok- 
lahoma ir Texas. Septintame ra
jone balsuojama už 1 kandidatą.

Iš viso Vidurio Vakarų apygar
doje balsuojama už 19 kandida- 
tų-

> Miehigancp apygarda* aptara 
LB' apylinkes iriIfetuVittš,įgyve
nančiu sMichigan valstijoje. Up- 
per ir Lower peninsulos, New 
Buffalo ir Unio Pier vietovės pri
skirtos apie Michigano. Šioj apy
gardoje bals u oj m a už 4 kan
didatus.

Ohio apygarda apima apylin
kes ir lietuvius, gyvenančius 
Kentucky, Ohio ir Tennessee 
valstijose ir Pittsburgh apylinkę 
Pennsylvanijos valstijoje. Šioje 
apygardoje balsuojama už 5 kan
didatus.

Bostono apygarda apima apy
linkes ir lietuvius, gyvenančius 
Maine, Massacbusetts, New 
Hampshire, Rhode Island ir 
Vermont valstijose. Šioje apy
gardoje balsuojama už 5 kandi
datus.

Connecticut apygarda apima 
LB apylinkes ir lietuvius, gyve
nančius Connecticut valstijoje. 
Šioje apygardoje balsuojama už 
5 kandidatus.

Nes Yorko apygarda apima 
LB apylinkes ir lietuvius, gyve
nančius Buffalo ir Rochesterio 
apylinkes. Šioje apygardoje bal
suojama už 5 kandidatus.

New Jersey apygarda api- 
ima LB apylinkes ir lietuvius, 
gyvenančius New Jersey valsti
joje, išskyrus Pietinė's New Jer
sey apylinkę. Šioje apygardoje 
balsuojama už 5 kandidatus.

Pietryčių apygarda apima LB 
aplylinkes ir lietuvius, gyvenan
čius Delaware, Maryland, Penn- 
sylvanijos, Virginijos, West Vir
ginijos • valstijose, Washington, 
D.C., ir Pietinę New Jersey LB 
apylinkę, išskyrus Pittsburgho 
apylinkę, kuri yra priskirta prie 
Ohio apygardos. Šioje apygardo
je balsuojama už 4 kandidatus.

Floridos apygarda apima LB 
apylinkes ir lietuvius, gyvenan
čius Alabamos, Floridos, Geor- 
gia , North Carolina, South Ca- 
rolina valstijose, Virgin Islands 
ir PuertoRico. Šioje apygardoje 
balsuoijama už 4 kandidatus.

Iš viso XII-toje JAV LB Tary
boje bus renkama 60 narių.

iš / cvnd žj! .ium
^PASKIRTA TEATRO "

- PREMIJA1 ........ ‘

Režisieriui Petrui Maželiui 
paskirta 1987 metų teatro premi
ja už ilgą teatrinę veiklą, už 
režisūrą.

Komisiją sudarė: Algis Rukšė
nas, Romas Apanavičius, Vacys 
Kavaliūnas, Viktoras Mariūnas. 
Premija bus įteikta 8-toje premi
jų šventėje Šv. Kazimiero para
pijos salėje Los Angeles. Premi
jos mecenatas — Lietuvių Fon
das.
Ii

IŠ VISUR
— Kun. Kazimieras Gilys va

sario 11 mirė Palangoje. Velionis 
buvo gimęs 1907 sausio 1. Kuni
gu įšventintas 1934 gegužės 26. 
Daugelį metų dirbo įvairiose pa
rapijose, bet nuo 1979buvo ligo
nis ir gyveno Palangoje. Ten ir 
palaidotas.

— Kun. Juozas Juodagalvis, 
Vilniaus Šv. Dvasios parapijos 
vikaras, palaidotas vasario 12. 
Velionis buvo gimęs 1907 vasa
rio 11 Vilniaus krašte. Studijavo 
Kaune ir Romoje. Kunigu įšven
tintas 1939 kovo 4. Karo metu 
buvo Kunigų seminarijos Vilniu
je ekonomas.

‘ — Philadelphijos LB apy
linkės valdyba kartu su Univer- 
sity of Pennsylvania literatų 
draugija Philomathean Society 
rengia poezijos popietę su prof. 
poetu dr. Tomu Venclova. Jo 
poezijos vertimus angių kalboje 
skaitys Aktorė Aldona Raste- 
nytė-Page. Tai įvyks kovo 20, 
sekmadienį, 1:30 vai. popiet 
University of Pennsylvania Col- 
lege Hali pastate, ketvirtame 
aukšte, kur yra tos draugijos pa
talpos. Smulkesnes informacija* 
galima gauti skambinant Teresei 
Gečienei 215 677 -1684.

x_ Lietuvos vyčių centro val
dyba t<*mši ^Mfttatftii^kttri* 
įvyks kovo 19, šeštadiėnj, 123 
vai. Šv. Kazimiero parapijoje, 
Green St., New Haven, Conn. 
Šio susirinkimo metu bus svars
tomi metinio seimo, įvyksiančio 
liepos 28 - 31 Washingtone, Lie
tuvos vyčių istorijos knygos ir 
Vyties žurnalo reikalai.

— Philadelphia, Pa., Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus ko
mitetas, padėkodamas Darbi
ninkui už skirtų dėmesį įvykį 
garsinant, iš iždo likučių atsiuntė 
laikraščiui stiprinti 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

skambini Liudui Tamošaičiui. 
Jis greitai pasako, ar jis turi, ar 
ne. O jei turi, dar tą pačią dieną 
arba rytojaus dieną gausi naują 
nuotraukos kopiją.

Liudas Tamošaitis yra labai ge
rai suorganizavęs savo negatyvų 
archyvą. Jį tvarkingai deda į 
specialius vokus, kur negatyvai 
sunumeruojami. Gi registracijos 
knygoje jis labai tiksliai atžymi, 
kada kas fotografuota, kada kopi
jos darytos, koks naudotas po
pierius, koks buvo apšvietimas.

Tokią registraciją gali palaikyti 
tik labai uolus ir tvarkingas

3-čias rajonas: Brighton Park, 
Gage Park ir Bridgeport apylin
kės, Chicagos centras bei šios

nauja. Nuotraukomis pirmiausia 
aprūpina Darbinigką, paskui 
Laisvąją Lietuvą, Dirvą. Už tą 
didelę paslaugą lietuviškai spau
dai mielajam Liudui reiškiame 
viešą padėką. Ir toliau, Mielas 
Liudai, taip fotografuok, kad per 
spaudą mūsų dienų gyvenimas 
išliktų ateičiai.

Liudas Tamošaitis yra baigęs 
Vilkaviškio gimnaziją, atsitar
navęs asperantu Karo mokyklo
je, Telšiuose dirbo šaulių rink
tinės štabe, gimnazijoje dėstė 
karinį parengimą. Po keletos

vietovės: Evanston. Skokie, 
Willmette, Elmwood Park 
Park Ridge, Lincolnwood, Mor
ton Grove, Wilmette, Lake Fo
rest, North Chicago, Long Gro-

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

metų persikėlė į Kauną ir dirbo 
mokesčių inspekcijoje, dirbo 
Kaune, Vilniuje, Ukmergėje. 
Karo metu vėl buvo grįžęs į Tel
šius. Karo audros nubloškė į Va
karus, kurį laiką gyveno Anglijo
je, prieš kokius 35 metus atvyko 
į Ameriką, apsigyveno čia New 
Yorke ir pamažu įsitraukė į foto
grafavimą. (p. j.)

GASTROENTEROLOGIJA - ENDOSKOPIJA 
PILVO - ŽARNYNO PATIKRINIMAS

AUKŠTAI KVALIFIKUOTI GYDYTOJAI 
DIPLOMUOTI SPECIALISTAI

ŽARNŲ KRAUJAVIMAS 
PILVO - ŽARNŲ PATIKRINIMAS 

ŽARNŲ POLIPAI IR VĖŽYS 
PILVO SKAUSMAI IR ŽAIZDOS 

KOLITAS, DIVERTIKULITAS (ŽARNŲ KIŠENĖLĖS) 
RIJIMO IR VIRŠKINIMO NUSISKUNDIMAI 

LAISVI IR UŽKIETĖJĘ VIDURIAI 
TULŽIES IR KEPENŲ LIGOS
- PRIIMA

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI 
LIETUVĄ 1988 METAIS

MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS_______________________

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

10 dienų Lietuvoje ♦ 2 dienos Maskvoje
LkMž U-8S3 U-884 U-SS6

Išvykstame birželio 14 liepos 12 rugpj. 16 rugsėj 06
Grįžtame b’rželio 28 ' liepos 26 rugpj. 30 rugsėj. 20

Rezervacijos priimamos dabar įmokant $200 asmeniui. Vietų skaičius ribotas. Prašome rezervuoti iš anksto.

DAUGIAU GERŲ ŽINIŲ...
Jdi norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV. mes galime padėti su formalumu halėmis

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

A DIYISION OF ROBERT J. ELLYN TRAVEL, INC.
601 F1FTH AVENUE, SUITE ĮSOS 

NEW YORK, NY 10017 
TELEPHONE: (219 972-0200 

“TOLL FREE" numeris (jei ne New York valstijoje) (S00) S3S-MSS

MEDICARE IR KITUS DRAUDIMUS 
APMOKA 

KELIONES IŠLAIDAS, 
PRIMINUS , KAD SUŽINOTA IŠ 
SKELBIMO DARBININKE

107 - 21 QUEENS BLVD. 
SUITE 4

FOREST HILLS, NY 11375 
(718) 520 - 0857 

n
1335 LINDEN BLVD. 

BROOKLYN, NY 11212 
(718) 240 - 6218

— Lietuvių rašytojų draugi
jos valdybai pasiūlius, draugijos 
nariai korespondentiniu balsavi
mu į draugiją priėmė keturis 
naujus narius: Audrą Kubiliūtę, 
Mariją Tūbelytę-Kuhlmanienę, 
Stasę Vanagaitę-Petersonienę ir 
Joną Vizbarą-Sūduvą.

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

. lendoriaus kaina su persiuntimu 
8 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brootiya 
N. Y. 11207.

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

— Nauji Darbininko skaityto
jai: B. Martino (Balčiausias), 
Deer Park, N. Y. Užsakė kitiem: 
M. Botscharow, Newton, Ma. 
— V. Arlionis, Australia; S. Mi
lašius, Cleveland, Ohio — D. 
Liaukonytė — Greenwald, Sin- 
dairville, N. Y. Sveikiname nau
jus skaitytojus ir dėkojame užsa
kytojams. Naujiems skaityto
jams Darbininko prenurfterata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



J Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir j Druskininkus.

£

1988 M KELIONĖS ] LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1,

* Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ UETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Baltijos valstybės, Suomija, Rusija
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky I, M/S 
George Ots iki Tallino, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769

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

« nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949
Kelionė 607 — birželio 7-23 —. $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, Waršuvoje 2, Ziuriche 1

16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
1 BtHenų'^ Lietuva/Lenki ja, Šveicarija m v. >
Kelionė 555 — gegužės 10 - 25, $1,899 J
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 8, Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var
šuvoj 1, Ziuriche 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 - 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12 - 26 -7- $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 
<4 dienų — Lietuva, Suomija -

Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12 - 26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva

I Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869
, Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969

Vilniuje 11 naktų
'13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva, Rusija
Kelionė 516 — gegužės 16 - 28 — $1,969
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2,
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEVVTON, MA 02166 
(617) 965-8080

NAUJI LEIDINIAI

S. Ylos, Jurgis Matulaitis, 5 
dol.

K. Pažėraitės, Svetimi vėjai, 5 
dol.

A. Balašaitienės, Skeveldros ‘ 
romanas, 10 dol.

J. Gliaudos, Ganytojas ir vil
kai, 11 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 
romanas, 4 dol.

A. Maceinos, Orą et labora, 
10 dol.

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

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

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

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENĖ, ĮSTAIGOS VEDĖJA

INTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klfentams, 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

AIDAI

Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00.
Lietuva 10 d.; Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d„ birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepbs 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-^1. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10d., Maskva 1 d;, Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 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-spaiio 2. N.Y. $1,995,00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d., 
liepos 10-25 d. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00.

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

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

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

vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

2 SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į 
PIETŲ AMERIKĄ. ,

Bus aplankyta Buenos Aires, Iguassu kriokliai, Rio De Ja- 
neiro ir Sao Paulo. Išvykstama balandžio 28 dieną ir 
grįžtama gegužės 12 d. Iš Miami tiktai $1,455.00 gyvenant 
dviese kambaryje. Galima prisidėti išNetvYorko, Chicagos, 
Los Angeles ir kitų miestų\Dėl informacijų prašau kreiptis 
į Amerietu^fmael Servise. Rureau-, Q727S-» Westem Avė,. 
Chicago, lll. 60643. Tel."312 238-9787

LEIDINIAI ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

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

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

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

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

DEXTER PARK
PHARMACY Bjl 

“ Wm. AnastasL B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELJVER 
296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu- , 
letenių leidimą šešiomis kalbo* j 
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 puraŠomos nuo fede-* 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda- * 
tion, Ine., P. O. Box 21073. v 
Woodhaven, N.Y. 11421. ‘ i

■M

INTERNATIONAL*1 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.

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

- - ... ....
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industries
10401 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60485
Telefonas: (312) 430-0074

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudoĮantlem tik angių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. '

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 daL Persiuntimas —! 
postage 1 dol. /

Vardas, pavardė_______ _______________ _________________

Numeris, gatvė ________________ -____________ __ ________

**‘estas. valsUla, Zip.._.---------------- --------------------- .

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

r

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

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100JMO T ‘
........ . r

1 « 
i?

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.

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



MIRĖ VIKTORIJA BAGDONIENĖ
f 'Kovo 8 Jamaica ligoninėje 
mirė Viktorija Bagdonienė-Te- 

; relevičiūtė, paskutiniu laiku 
sunkiai sirgusi širdimi, {ligoninę 
Buvo išvęžta prieš kokią savaitę.

Buvo pašarvota M. Shalins lai
dojimo namuose - šermeninėje.

, Atsisveikinimas įvyko kovo 10, 
ketvirtadienį. Buvo sunešta 
daug gėlių.. Maldas prie kirsto 
sukalbėjo kun. Jonas Pakalniš-

. kis. Dailininkų vardų atsisveiki
no ir užuojautą pareiškė Paulius 
Jurkus, Aleksandras Vakselis at
sisveikino LB apygardos vardu.

Kovo 11 buvo pervežtai Ap-

reiškimo parapijos bažnyčią, kur 
pamaldas atlaikė kun. Danielius 
Staniškis, kun. Stasys Raila ir 
kun. kleb. Jonas Pakalniškis, 
drauge pasakęs ir pamokslą. 
Krematoriume maldas sukalbėjo 
kun. Jonas Pakalniškis.

Velionė buvo 77 metų, kilusi 
iš Žemaitijos, nuo Varnių. Anks
ti ištekėjusi už dail. Juozo Bag
dono, lydėjo jį visame kūrybinia
me kelyje, lydėjo į Paryžių, kur 
buvo tarptautinė paroda. Karo 
metai nubloškė į Vokietiją, iš ten 
emigravo į Kolumbiją, paskui
persikėlė į Ameriką. Pradžioje Viktorija Bagdonienė-Tere- 

levičiūtė, mirusi New Yorke 
kovo 8.

Laisvės Varpo sukaktis

A.A.
VIKTORIJAI BAGDONIENEI 

mirus, kolegę dailininką Juozą Bagdoną Ir ki
tus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

buvo sustoję Washingtone, kur 
dail. J. Bagdonas buvo suorgani-

* zavęs meno galeriją. Prieš ko-
. Idus 25 metus atsikėlė gyventi | “j.“ g 

New Yorką ir pastoviai gyveno 
Woodhaveno rajone.

Kovo 7 suėjo 34 metai, kaip 
veikia Laisvės Varpo radijo va
landėlė, kuriai visą laiką vado
vauja Petras Viščinis. Šiai sukak
čiai prisiminti Laisvės Varpo 
koncertas įvyksta kovo 13 Liet, 
piliečių salėje, 3 v. popiet. Pro
gramą atliks solistė Birutė Viz
girdienė — sopranas iš Los An
geles ir Ričardas Daunoras— 
bosas iš V. Vokietijos, pianu pa
lydi dr. Saulius Cibas iš Bostono.

Ligos ir operacijos

Anksčiau širdies operacijos 
padarytos Aleksandrui Chapli- 
kui iš S. Bostono, Česlovui Ki- 

_ du
metu — Vytautui Jurgėlai iš So. 
Bostono, Antaninai Starinskie-

i

Alto Neto Yorko skyrius

... VIKTORIJAI BAGDONIENEI 
mirus, jos vyrui, dailininkui Juozui Bagdonui, reiškia
me gilią užuojautą.

Dailininkas Vytautas ir Birutė Ignai

Pranešame giminėms; ir pažjstamiems, 
kovo 9 popiet Phlladelphljoje mirė

kad

nei iš Dorchesterio, Romualdui 
Bielkevi&ui iš Brocktono ir Ani
cetai Januškienei iš Miltono. Vi
durių operacija padaryta Algiui 
Skabeikiui iš Randolpho, Liet, 
piliečių draugijos reikalų„ v 
vedėjui. Visiems operacijos pasi
sekė gerai.

LKM Federacijos 
Bostono klubo susirinkimas

Vasario 27 Liet, piliečių drau
gijos patalpose įvyko LKM Fe
deracijos Bostono klubo susirin
kimas. Buvęs Keleivio redakto
rius-Jackus -Sonda papasakojo 
savo įspūdžius iš Lietuvos, kaip 
ten būvo paminėta Maironio 125 
metų gimimo sukaktis.

Pagerbta Klubo pirmininkė 
Elena Vasyliūnienė jos gimta
dienio proga ir aktorė Aleksan
dra Gustaitienė vardinių proga. 
Po susirinkimo buvo ir vaišės.

Sis klubas Bostone yra vie
nintelis, kuris pastoviai daro su
sirinkimus su paskaitomis. Anks
čiau dar veikė Kultūros Klubas, 
nutilęs prieš eilę metų. Tautinės 
Sąjungos vietos skyriaus kultūri
nių subatvakarių tradicija dar pa
laikoma.

RENGINIAI

I

VIKTORIJAI BAGDONIENEI
mirus, jos vyrui, dailininkui Juozui Bagdonui, reiškia
me nuoširdžią užuojautą. •

‘A W ^Y^ieiųjdų Dailininkų. Sąjunga ;

LEOKADIJA BAGDANAVIČIŪTĖ- 
GAILIUŠIENĖ.

Palaidota kovo 15 Putnamo Nekalto Prasidėjimo sese
rų vienuolyno Dangaus Vartų kapinėse.

Nuliūdime liko: vyras Antanas, dukterys Marija 
Valienė, Jūra Vlesullenė, anūkai Tauras, Vytas ir Austė 
Viesulai, seserys Aldona Blrglilenė su šeima, Birutė 
Ignienė su šeima Giraitė, Conn.

Kovo 13 d., 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
trečio aukšto salėje Laisvės Var
po koncertas, kuriuo minima 
Laisvės Varpo 34 ir Lietuvių 
Fondo 25 metų sukaktys. Pro
gramoje — sol. B. Vizgirdienė, 
sol. R. Daunoras ir pianistas dr. 
3. Cibas.

A.A.
LEOKADIJAtGAILiUŠIENEI '

<■ • '. -v. .< i • >

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu liūdinčiai jos 
sesutei Birutei Ignlenel.

1

4 J 4 r fė

Mirė sesuo M. Paula » 
ą Dailidaitė ; >

Sesuo- M. Paula Dailydaitė, 
C.J.C., Jėzaus Nukryžiuotojo ir 
Sopulingosios Dievo Motinos 
seserų kongregacijos -narė per 
paskutiniuosius 67 mettis, mirė 
sausio 27 Brocktone, sulaukusi 
91 m; amžiaus. - c . K

Velionė buvo gimusi Lietuvo
je. Jos tėvai buvo Antanas ir Bar
bora Urbaitytė Dailydės. į vie
nuolyną įstojo 1921 Elmhurst, 
Pa. • ’ • / ' : '

Velionė buvo pirmoji kongre-
- gacijos generalinė viršininkė 

1926 - 1934. Vėliau ėjo įvairias 
pareigas Cambridg. So. Bos
ton, Brockton vienuolynuose, o 
taip pat Philadelphijos ir Scran- 
tono diecezijų parapijose.

Iš giminių liko du broliai ir dvi 
seserys, o taip pat brolvaikiai ir 
seserėčios Lietuvoje.

Po gedulingų mišių Our Lady 
of Sorrows koplyčioje sausio 30 
palaidota Our Lady of Sorrows 
kapinęse, Brockton, Mass.

VINCUI GUOBAIČIUI
mirus,* žmonai Nadzei, sūnui dr. Rlčardul-Kastyčlul, 
dukrai Jūrateleuše&nomls'glllą^užeojautą reiškiu.

.<•? . c- “
Vincas' Solomonas

PADĖKA
A.A.

KONSTANCIJA STRAZDIENĖ
mirė 1988 m. sausio 12 d. Buvo palaidota 1988 

m. sausio 16 d. Sunny Hills Kalvarijos kapinėse.
Dėkojame gert, kunigams už maldas koplyčioje, 

koncelebruotas mišias ir palydėjimą j kapines.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie velionę 

lankė jos ilgos ligos metu, teikė jai visokeriopą pagal
bu ir lengvino jos sunkias valandas.

Dėkojame “Antrosios Jaunystės” chorui už gražy 
giedojimą, karsto nešėjams, parelškusiems užuojau
tas asmeniškai ir per spaudą.

Ačiū visiems aukojusiems mišių aukai, Lietuvių 
Ir Tautos Fondams.

Esame labai dėkingi visiems Sunny Hills gyvento
jams taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse Ir pa
rodžiusioms tiek daug tyraus nuoširdumo mūšy sun
kiose dienose.

Antanas Tomoshunas

LEOKADIJAI GAILIUŠIENEI

Vyras Jonas,
sūnus Algimantas su šeima 
sūnus Petras su šeima

PA DĖ KA

STEFANIJA RADIKIENĖ
mirė 1988 m. vasario 26 d. Palaidota St. Catherlnes 
kapinėse Broad Brook, Connecticut

Esame dėkingi visiems giminėms, draugams Ir 
pažjstamiems, dalyvavusiems atsisveikinime Ir laido
tuvėse, parelškusiems užuojautą asmeniškai, laiš
kais, užprašiusiems šv. mišias Ir puošusioms ve
lionės karstą gėlėmis.

Ypatinga padėka kunlgul-klebonjul Jonui Rlkte- 
ralčlul apsilankius šermeninėje Ir rožančiaus su
kalbėjimą, talppat šv. mišių aukojimą Ir tartus jautrius 
atsisveikinimo žodžius.

Dėkojame muzikui Jurgiui Petkalčiul, nepagailė
jusiam brangaus laiko už gražias giesmes bažnyčioje.

Dar karta ačiū visiems, atjautosioms mus sunkio
se atsiskyrimo valandose.

Amžiną atllsj sutelk, Viešpatie, mūšy brangiai Ma
mytei/- •

Liūdintys: sūnui Vytautas Radikas, dukterys: V/anda 
Draugelienė, Jadvygaiavasaitienė, Irena Ambraskienė, Al
dona Sašmininkieni, Albina Balazarienė ir velionės sesuo 
Lietuvoj.

A.A.
VIKTORIJAI BAGDONIENEI 

mirus, jos vyrui dali. Juozui reiškiame gillę užuojautą 
ir kartu liūdime.

Jonas ir Ona Raubos 
Eugenija ir Michael Donohue

A.A.
VIKTORIJAI BAGDONIENEI 

mirus, jos giliam liūdesy likusiam vyrui dailininkui 
Juozui Bagdonui reiškiame gilia užuojautą Ir kartu 
liūdime.

Irena ir Aleksandras V akseliai

Brangiai Žmonai

VIKTORIJAI BAGDONIENEI 
amžinybėn Iškeliavus, mielą dailininkę Juozą Bag
doną nuoširdžiai užjaučiame Ir drauge liūdime šio di
delio skausmo valandoje.

Irena ir Algis ŠtmJcai

. mirus, vyrui Antanui, seseriai Birutei Ignlenel su vyru, 
dukroms Marytei Ir Jūratei Viesullenel su šeima 
nuoširdžią užuojautą reiškiame. - t -

Kitioliif įeitna

VIKTORIJAI BAGDONIENEI

mirus, jos vyrui, dailininkui Juozui Bagdonui, reiškia
me nuoširdžią užuojautą Ir kartu liūdime.

LB Neto Yorko apygardos valdyba

Dailininkę Juozą Bagdoną, Jo žmonai

VIKTORIJAI BAGDONIENEI

mirus, prleteiiškal užjaučiame.

Dailininkai Irena ir V. K. Jonynai
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Kredito Unijos KASOS meti
nis narių susirinkimas įvyks 
kovo 20 Kultūros Židiny, Brook
lyne. Bus duodama metinė apy
skaitą, įvairių sričių pranešimai 
ir Vykdomi rinkimai į direktorių 
tarybą. Dalyvaus KASOS direk
toriai iš kitų vietovių ir į svečius, 
pakviestas Bostono Lietuvių 
Kredito Unijos “Taupos” prezi
dentas Romualdas Veitas. Po su
sirinkimo bus susipažinimo 
vaišės, visi nariai ir taupytojai 
kviečiami dalyvauti.

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

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

A. a. dr. Jadvygos Urbanavi
čiūtės šviesiam prisiminimui 
Marina ir Zigmas Raulihaičiai 
skiria 150 dol.Darbininkui pa
remti. Dosniems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

Marija E. Mackevich, iš Pom- 
pano Beach, Fla., mirus vyrui, 
perėmė Darbininką ir prenume
ratą atnaujino su 40 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame.

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

Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai buvo išvykę į Singer 
Island, Fla.7 kur turi savo butą 
prie jūros daugiabučiuose na
muose. Ten pailsėję ir praleidę 
žiemos Šučius, praeitą savaitę 
sugrįžo į Leonia, N.J., kur jie 
pastoviai gyvena.

Dr. Regina ir Kazimieras 
Čiurliai buvo išvykę atostogų į 
Floridą, kur bent keliose vietose 
aplankė savo bičiulius. Grįžo 
kovo mėnesio pirmos savaitės 
gale.

Narūnas Bukauskas šiemet 
baigė Cooper Union meno mo
kyklą. Kovo mėn. pradžioje 
buvo mokyklą baigusiųjų paro
da, apie kurią parašysime arti
moje ateityje.

Ariane ir Jonas Bortkevičiai, 
gyveną North Brunsvvick, N.J., 
buvo išvykę į Floridą ir svečiavo
si pas Mariją it Vytautą Oniūnus 
Juno Beach, Fla.

Marijos Butlaenės-Karale- 
vičiūtės eilėraščių knyga, pava
dinta “Noriu grįžti prie Nevė
žio” greitai bus išspausdinta 
pranciškonų spaustuvėje Brook
lyne. Knyga jau surinkta. Knygą 
suredagavo ir jos poeziją įvade 
aptarė Paulius Jurkus. Apie ve
lionės gyvenimą parašė jos vyras 
Vacys Butkys. Velionė mirė 
Great Necke, N.Y., 1986 sausio 
23 d., į Ameriką buvo atvykusį 
1977 metais. Visą gyvenimą mė
go literatūrinį darbą, į eilėraščių 
rašymą įsitraukė po antrojo pa
saulinio karo, kai buvo atskirta 
nuo savo vyro.

Maironio lituanistinė mokyk
la šiemet mokslo metus baigia 
gegužės 29. Baigimo iškilmės ir 
abiturientų išleistuvės bus 
Kultūros Židinyje.

Eugenija ir Juozas Pažemė- 
nai, Andriui Ignaičiui mirus, 
Kultūros Židiniui paaukojo 25 
dol. Židinio administracija 
dėkoja.

Albina Ralys, iš Richmond 
Hill, N.Y., norėdama palaikyti 
Darbininko spaudos darbus, at
siuntė dvigubą Darbininko pre
numeratą—40dol. Dėkojame.

Daniel Švenčiūnas, iš Eliza- 
beth, N.J., šiemet prenumeratą 
atnaujino su 40 dol. auka. Dėko
jame.

Steve L. Everlin, iš Hot 
Springs, Ark., atnaujino prenu
meratą su 40 dol. Dėkojame.

Eugenija Karpiutė, eidama 
Jamaica Avė., Woodhavene, 
prie 80 St., buvo užpulta, pri
mušta ir apiplėšta. Pro šalį 
važiavo automobilis, staiga su
stojo, iššokęs vaikinas ją pri
mušė, 'pagriebė rankinuką su pi
nigais ir pabėgo. E. Karpiutei 
sunkiau sužalota, dešinė ranka, 
kurią reikės ilgiau gydyti.

Jonas Shataę, iš Waterbury, 
CT, savo aukomis prisideda prie 

“lietuviškų vienuolijų išlaikymo, 
taip pat remia ir lietuvišką spau
dą. Šiais metais Darbininką 

auka.parėmė 100 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Viktoras Zabita, iš Brooklyn, 
N.Y., nuoširdžiai remia Darbi
ninko spaudą. Šiais metais vie
ton metinės prenumeratos at
siuntė 70 dol. auką spaudai pa
remti. Nuoširdžiai dėkojame.

Frank J. Monchun iš Wind- 
sor, CT, kasmet remia Darbinin
ko spaudos darbus. Ir šiemet at
siuntė 50 dol. auką. Dėkojame.

Lionginas Vaitkevičius, iš 
Richmond Hill, N.Y., jau kelinti 
metai kaip savo auka paremia 
Darbininką. Šiemet • metinei 
prenumeratai apmokėti atsiuntė 
50 dol. auką. Dėkojame.

M. Lembertienė, iš Santa 
Monica, C A., jau eilė metų/kaip 
Darbininko prenumeratą apmo
ka 50 dol. auka. Nuoširdžiai 
dėkojame.

J. Palonis, iš Green Brook, 
N.J. Darbininko prenumeratą 
pratęsė 50 dol. auka. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Eleanor J. Aleliūnas, iš Pitts- 
byrgh, Pa. šiais metais prenu
meratą pratęsė su 45 dol. auka. 
Dėkojame.

Matas ir Elena Milukai, Sun- 
ny Hills, Fla., negalėdami daly
vauti a.a. Amilijos Matulaitienės 
laidotuvėse, vietoj gėlių atsiuntė 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Iš Metropolitan operos 
rūmų kovo 19, šį šeštadienį, ■ 
12:30 vai. popiet New Yorko lai
ku per radiją bus transliuojama. 
Richard Wagner opera “Dieį 
Walkūre”. Pagrindiniai solistai: • 
Hildegard Behrens, Leonie Ry-į 
sanek, PeterHofman. Diriguoja, 
James Levine. Kovo 26, atei-į 
nantį šeštadienį, bus transliuoja-$ 
ma Modest Mussorgsky opera* 
“ Khovan shchina”.

t
Kauniečių ir jų bičiulių dėme- Į 

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 i 
Laisvės alėja su draugais ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai. 
tai pat praleis 8 dienas Olandijo-, 
je. Vietų skaičius ribotas. Kreip- ' 
tis: 10401-S. Roberts Road, Palos- 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 430 
- 7227.

LB NEW YORKO 
APYGARDOS 
KANDIDATAI 
J XII TARYBĄ

Jolita Gudaitytė, 27 
amžiaus, psichologyjos dokto- 

’ pinte, veikli ir energinga, išjudi
no New Yorko jaunimo sąjungą, 
taip pat dalyvauja LB apygardos 
valdyboje. Visuomenininke, en
tuziastinga darbuotoja.

Romas Kezys, 58 metų, kelio
nių agentūros savininkas, JAV 
LB Tarybos narys, buvęs LB 
Nevv Yorko apygardos valdybos 
narys, buvęs1 Vliko valdybos na
rys, Laisvės Žiburio radijo 
įkūrėjas ir direktorius, kredito 
unijos Kasa direktorius, visuo
menininkas ir prityręs organiza
torius, buvęs Kultūros Židinio 
tarybos narys.

Lilė Milukienė, 57 metų, vi- • 
suomėnininkė, buvusi Lietuvių 
skaučių seserijos vyriausia skau
tininke ir LSS pirmijos pirmi
ninkė, besireiškianti įvairiose 
organizacijose, dabar Vadovauja 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyriui, atstovauja 
Lietuvių Fondui New Yorke.

Algirdas Šilbajoris, 60 metų 
departamento viršininkas, 
buvęs Kultūros Židinio valdybos 
pirmininkas, buvęs PLB seimo 
narys, uolus visuomenininkas, 
kredito unijos Kasa direktorius.

Gina Simonaitytė — nekilno
jamojo turto pirkimo pardavimo, 
o ypač industrinio turto special
istė, reiškiasi lietuviškoje veiklo
je.

Aleksandras Vakselis, 72 
metų, pensininkas, LB NY apy
gardos valdybos pirmininkas, 
visų JAV LB Tarybų narys, 
buvęs Garbės Teismo narys, I- 
ojo Pasaulio LB seimo rengimo 
komiteto narys, atstovauja Lie
tuvių bendruomenei Statue of 

' Liberty committee, Organiza- 
tion of Ethnic Groups USA, na
rys Advisor Council of Ethnic 
Affairs of Nevv York State. Uolus 
visuomenininkas, prisidėjęs 
savo veikla prie Kultūros Židinio 
statybos ir administravimo.

Eglė Žilionytė-Dūdėnienė, 
prancūzų kalbos ir literatūros 
profesorė, JAV LB Tarybos 
narė, Manhattan-Bronx apy
linkės pirmininkė.

metų

Skautų Kaziuko mugėje, kuri buvo kovo 6 Kultūros Židinyje. 
Jaunos skautės prie savo dirbinių stalo. E k. — Kirkylaitė, 
D. Penikaitė, K. Matusaitytė, S. Penikaitė, V. Garbauskaitė. 
Nuotr. L. Tamošaičio

KAZIUKO MUGĖ
Tradicinė skautų Kaziuko 

mugė įvyko kovo 6 Kultūros 
Židinyje. Prasidėjo 12 vai. pa-. 
maldomis. Mišias aukjo mokyk
los kapelionas. Žmonių prisirin
ko pilna salė. Pritaikytą pamoksą 
jaunimui pasakė’Tėv. A. Praka- 
pas, ©FM. Skaitymus atliko 
skautai ir skautės.

VAKARONĖ APIE LIETUVĄ
ruošiama kovo 25, penktadtenj, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. GT International kelionių biuro atstovai ap
tars turizmą, giminių bei draugų Iškvietimą, artimųjų 
aprūpinime automobiliais bei kitomis dovanomis. Bus 
taip pat supažindinama su ką tik iš spaudos Išėjusiu 
iliustruotu dvikalbiu (lietuviškai ir angliškai) kelionių 
vadovu ekskursantams j Lietuvą. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Praleiskite savaitę Palangos 
pliaže! Už nedidelę pridėtinę ' 
kainą G. T. INTERNATIONAL ’■ 
birželio ir rugpjūčio mėn. ek- x 
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.

Simfoninis orkestras veikia 
Union, N.J. Orkestre antruoju 
smuiku groja Julius Veblaitis, o 
dirigento padėjėju yra Edward 
A. Kliszus, Jr., Sv. Petro ir Po
vilo Elizabethe, N.J., parapijos 
narys. Orkestro koncertas įvyko 
kovo 10. Atsilankė labai daug 
jaunimo. Kitas šio simfoninio or
kestro koncertas bus gegužės 5. 
Šio koncerto programoje buvo 
Šostakovičiaus, Beethoveno, 

Gershvino,

KAS GALI SIŪLYTI 
KANDIDATUS Į LB 
APYGARDĄ?

Praeitame Darbininko i 
ryje, paskutiniame 12-tame pus
lapyje, buvo žinelė apie LB apy
gardos rinkimus. Buvo rašyta, 
kas gali pasiūlyti kandidatus j LB 
valdybą.

Aleksandras Vakselis, ilgame
tis LB apygardos pirmininkas, 
geras nuostatų žinovas, tą žinią 
taip patikslina:

Kandidatus į apygardos valdy
bą iš anksto gali pasiūlyti apylin- 

„kių valdybos, arba pristatyti no
minacijų komisijai, gavę apylin
kės valdybos pritarimą. Taip pat 
galima pasiūlyti ir suvažiavime 
iš dalyvaujančių pilnateisių daly
vių tarpo. Galima pasiūlyti ir raš
tu bet kuriam nominacijų komi
sijos nariui arba komisijos pirmi
ninkui Br. Bieliukui (718) 849 - 
8312.

Po mišių tuoj susiorganizuota, 
patrauktas altorius ir iš abiejų 
pusių sustojo skautai ir skautės. 
Priešais sceną ištempė žalią kas
piną. Jo perkirpti pakvietė v. s. 
Lilę Milulaenę. Tarusi trumpą 
žodelį, ji ir perkirpo kaspiną i 
tuo atidarė Kaziuko mugę.

Šiemet Kaziuko mugė buvo 
gal Įdek mažesnė, nei praeitais 
metais. Nebuvo vienos iš geriau
sių audėjos Mildos Kvedarienės. 
Su daugel eksponatų buvo Kido- 
lių šeimos stalas. Čia dirbo, de
gino ir piaustė Birutė ir Vytautas 
Kidoliai. Gražus ir turtinga? 

nume-. buvo vyr. skaučių židiniečių sta
las. Jos turėjo ir gintaro, odos 
dirbinių ir net lietuviškų pa
veikslų. Jaunosios skautės turėjo 
irgi gražų stalą. Viršum jo buvo 
įrašyta “Lietuviškai skautijai 70 
metų.”

Mažojoje salėje veikė kavinė 
ir buvo galima gauti pietus. Ten 
buvo žmonių spūstis. Veikė ir ki
ti skautų tradiciniai kambariai, 
pvz. baidyklių namas. Buvo ir 
įvairių loterijų.

Prie mažosios salės ir korido
rius buvo skautų užimtas.

Visa tai gražu, kad jaunimą 
pratina organizuoti, veikti, 
judėti. (p. j.)

Šostakovičiaus, 
Moussorgskio, 
Brahmso kūriniai. Koncertą diri
gavo Edward A. Kliszus, Jr.

Ekskursija į Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir Ste
buklingą Medjugorio vietą 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Bureau, 
9727 So. Westęm Avė., Chica- Brazdžionis. Knygą platina Dar- 
go, III. 60643. Tel. 312 238 - * 
9787.

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

Alės Rūtos naujausia knyga 
“Margu rašto keliu” buvo pre
mijuota Darbininko paskelbta
me konkurse. Knygoje įdomiai 
ir vaizdžiai aprašomas didysis 
mūsų poetas Bernardas

bininko administracija, su per
siuntimu tik 10 dol.

Ieškomas 4 kambarių butas 
Greenpoint ar Williamsburg 
sekcijose, Brooklyne, N.Y. Ieš
ko jauna pora. Skambinti 718 
827 - 2629.

ATLIEKU ĮVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

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

Kainos 
darbams 
mažiems, 
skaičiavimas.

Skambinti: Algis Urbelis 718 , 
849 - 8093.

prieinamos visiems
— dideliems ir

Nemokamas ap-

BALANDŽIO 9-17 d.
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

XII TARYBOS 
RINKIMAI


