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Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
rio pirmas pavaduotojas Juli M. 
Vorontsod įspėjo, kad esąs dide
lis pavojus, jog Sov. S-ga negalės 
įvykdyti pasižadėjimo pasitrauk
ti iš Afganistano iki vasario 15. 
Tai priklausys nuo partizanų su
tikimo paskelbti paliaubas pasi
traukimo metui ir nuo jų nusista
tymo koalicinei Afganistano vy
riausybei sudaryti.

Prancūzija, Vakarų Vokietija, 
Ispanija ir Italija planuoja pasta
tydinti didelio greičio trauki
niam geležinkelių tinklą, kad 
traukiniai galėtų pasiekti 186 m/ 
vai.

Švietimo sekreetorius Lauro 
F. Cavazos pajėgė atsispirti At
stovų rūmų grupės narių spaudi
mui ir nepaskyrė pinigų Holo
kausto dėstymo programai mo
kyklose paruošti.

Sov. S-gos vyriausybė priėmė 
eilę nuostatų, suvaržančių pri
vačių prekybos, medicinos, lei
dyklų; filmų gaminimo, koncer
tų rengimo agentūrų ir kt. veik
lą. Beto,. partijos politbiuras pat
varkė, kad valstybės teikiamos 
paskolos ar žaliavų parūpinimas 
būtų teikiamas tik tiem koopera- 
tyvam,_ faįr|e 
tiks pardavinėti valstybės nusta
tytom kainom.

Vakarų Europos sąjunginin
kai nėra linkę paremti JAV kari
nių veiksmų prieš Libiją dėl ten 
statydinamo chemijos fabriko.

Sovietų disidentai aštriai kriti
kavo prezidento Reagan sutiki
mą, kad Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija 
būtų sušaukta 1991 m. Maskvoj.

Japonijos imperatorius Hiro- 
hito mirė sausio 7, sulaukęs 87 
m. amžiaus ir valdęs Japoniją 62 
m. Jo pareigas perėmė sosto 
įpėdinis Aldhito.

Indijoj buvo pakarti du sikų 
teroristai, 1984 m. nužudę min. 
pirmininkę Indira Gandhi. Atsi- 
keršydami sikai Punjab valstijoj 
nužudė 14 indų.

Turkija numato atidaryti Oto
manų imperijos archyvus apie 
armėnų žudynes I Pasaulinio 
karo metu.

Bostono uoste nuo Lenkijos 
žvejybos laivų vieną savaitę 
nušoko 30 ir antrą savaitę 16 jūri
ninkų ir pasiprašė politinės glo
bos.

J. T. paskirtos Kubos karių 
pasitraukimo iš Angolos vykdy
mui sekti misijos viršininkas 
gen. Pericles Ferreira Comos 
pareiškė, kad jis pasitikėsiąs Ku
bos pareiškimais ir seksiąs tik pa
sitraukiančiųjų skaičių, nes jis 
nežino, kiek karių Kuba laiko.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas aukštiem partijos pa
reigūnam pareiškė, kad dabarti
niai prekių trūkumai atsiradę dėl 
prieš persitvarkymo pradžią ve
stos vyriausybės politikos. Beto 
jis išbarė persitvarkymo politi
kos priešus ir reikalavo su- 
mažingti biudžeto išlaidas ne
pelningom įmonėm remti.

Popiežius Jonas Paulius II nu
mato su šaukti splecialų vyskupų 
sinodą Katalikų Bažnyčios užda
viniam Afrikoj aptarti, nes 2000 
m. Afrikos katalikai pasieks 100 
milijonų.

Sov. S-gos centrinis archyvas 
leido viešai naudotis Stačiatikių 
Bažnyčios, Baltosios gvardijos ir 
iki 1920 m. Sov. S-goj įvairių 
prieš revoliuciją kovojusių orga
nizacijų bylom.
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TIK DORA LIETUVA BUS LAISVA LIETUVA!
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 75
Tik dora Lietuva bus laisva 
Iš Liet Kat Bažnyčios Kroni-
kos Nr. 75
ATVIRAS LAIŠKAS 
Širvintų rajoninio laikraščio 
"Lenino vėliava” redakcijai

Gerb. Redakcija,

Širvintų rajono laikraščio 
rugpjūčio 13 d. numeryje pasi
rodė žinutė, perspausdinta iš 
Kapsuko spaudos organo Nauja
sis kelias, tendencingai nu
šviečiant kai kuriuos palaiminto
jo Jurgio Matulaičio šventės mo
mentus.

Rašoma: “Grupė asmenų susi
būrė sankryžoje netoli bažnyčios 
ir ėmė giedoti. Surinkę aplink 
save smalsuolius, jie trukdė 
žmoniems išvargusiems nuo 
spūsties bažnyčioje, išeiti į mies
tą. Po kiek (laiko tuos “Giesmi
ninkus” jau buvo galima pamaty
ti šventoriuje. Ten kai kurie iš 
jų bandė šūkalioti, kad jiems 
trūksta laisvių.

Sunku buvo suprasti, ko siekė 
tie asmenys. Bet kurgi tai maty
ta, kad keletas sava valiau tojų ga
lėtų nedraudžiamai gadinti paki
lią šventinę dalyvių nuotaiką”.

Toliau valdžios atstovai ragi
nami uoliau tramdyti panašius 
^išpuolius*’, "viešosios tvarkos 
pažeidimus”.

Redakcija prieraše teigia iš 
kompetentingų organų sužino
jusi, kad vienas iš “pažeidimo” 
organizatorių buvo Robertas 
Grigas, Kiauklių zakristijonas, 
nebe pirmą kartą kurstantis ti
kinčiuosius antivisuomeniniams 
veiksmams ir jau anksčiau teisin
gumo organų įspėtas.

Širvintų rajoninio laikraščio 
redakcija nuo savęs dar pridėjo, 
kad minėtas pilietis rimtų išvadų 
nepadarė, kad jo priešįstatyminė 
veikla verta griežtesnio teisė
tvarkos organų įvertinimo ir ti
kinčiųjų pasmerkim, nes “reli
ginės apeigos nieko bendro ne
turi su visuomeninės tvarkos 
pažeidimais bei priešiškais tary
binei santvarkai išpuoliais”.

Giedojo himnf sankryžoje
Apie tai su Jumis ir norėtų pa

sikalbėti kaltinamasis Kiauklių 
zakristijonas.

Pirmiausia stebina skundą pa
rašiusių S. Butkausko ir dar ke
turių nežinomų (jų pavardžių 
laikraščiai nespausdino) kapsu-
kiečių nelogiškumas. (...)

Sankryžoje ir šventoriuje Lie
tuvos himną giedojo ir jam plojo 
ne “grupė” asmenų, o didelė da
lis šventės dalyvių, taigi, naivu 
tvirtinti, kad tai gadinę jų nuo
taiką. Beje, ko verti centri
nės ir respublikinės spaudos pa
sisakymai prieš cenzūrą, išmetu
sią už borto daugelį nacionalinio- 
kultūrinio palikimo lobių, jeigu- 
Vinco Kudirkos “Tautiška” 
giesmė” ir toliau kai kam kelia 
nepaaiškinamą baimę, laikoma 
“viešosios tvarkos pažeidimu”?

Tauta brangina dvaalnea 
vertybes

Veltui pastangos — vis tiek 
absoliuti tautos dauguma brangi
na per kančias išsaugotąsias dva
sines vertybes. Kuo jos labiau 
draudžiamos tuo brangesnės. 
“Lietuvių tauta niekada nebus 
ateistinė, nes ateizmas naikina 
aukščiausias vertybes ir apriboja 
akiratį materialiniais dalykais”.

Ir dar noriu atkareipti dėmesį 

į sąvokos “antivisuomeniniai 
veiksmai” sąlyginumą.

Kas skaudina širdis?
Marijampolės bažnyčios 

šventoriuje tiems, kurie norėjo 
klausytis, kalbėjau apie tai, kas 
skaudina mano ir visų sąmonin
gų katalikų širdis. Tai galiu, pri
siimdamas pilną atsakomybę, 
pakartoti ir dabar: nepaisant 
džiaugsmo dėl arkivyskupo Jur
gio paskelbimo palaimintuoju, 
mes liūdime dėl trijų neteisėtai 
įkalintų kunigų —Sigito Tamke- 
vičiaus, Alfonso Svarinsko, Jono- 
Kąstyčio Matulionio bei kitų lie
tuvių, nuteistų vien už taikų 
savo pažiūrų išreiškimą.

Mes liūdime prie uždarytų 
bažnyčių, o ypač prie Vilniaus 
katedros, dėl Šv. Kazimiero 
bažnyčios, grubiai pasityčiojant 
iš tikinčiųjų, paverstos ateizmo 
muziejumi; mes liūdime dėl jau
nimo, kuriam nusikalstamai 
atimta galimybė pažinti Kristaus 
mokslo grožį ir universalią har
moniją, dėl jaunimo, kuris tuo 
būdu stumiamas į bedievybės 
narkomanijos, prostitucijos ir 
“pankizmų” glėbį.

Tik dora Lietuva 
busfctffcva

Mes be pykčio, o tik su 
užjaučiančia meile kreipiamės į

Lietuvių III pasaulio olimpiadoje Australijoje dėl aukso ir sidabro medalio finalinėse 
rungtynėse susitiko Lietuvos jaunimo rinktinė ir New Yorko Lietuvių Atletų klubo 
rinktinė. Nuotraukoje abiejų komandų žaidėjai. Nuotr. Edvardo Kezio

LIETUVOS LAISVĖS LYGA RAGINA 
SĄJŪDJ NEDALYVAUTI SOVIETINIUOSE 
RINKIMUOSE

(Vilnius, 1989 sausio 8, LIC) 
Lietuvos Laisvės Lyga gruodžio 
30 d. paskelbė viešą laišką Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžiui, 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. Lyga ragina Sąjūdį ne
dalyvauti rinkimuose į Lietuvos 
ir TSRS Aukščiausias Tarybas, 
pareikšdama įsitikinimą, kad 
belsavime rezultatai bus sukla
stoti. Kaip žinia, bent 22 
sąjūdiečiai kandidatuoja į naują
ją TSRS Aukščiausiąją Taryba

Žemiau pateikiame laiško tek
stą . Šis dokumentas Lietuvių In
formacijos Centrui buvo per
skaitytas per telefoną iš Vil
niaus. Girdimumas buvo pra
stas. Ten kur neaišku, ar teisin
gai suprastas žodis, pažymėta 
(?). Ten kur neįmanoma išši
fruoti žodžio, pažymėta xx. 

visus — tiek brolius katalikus, 
tiek į dūstančius moralinių klai
dų tamsoj bendraamžius, tiek į 
mus persekiojančius pareigūnus 
ir sakome — pamąstykite apie 
tai! Tik dora Lietuva bus laisva 
Lietuva! O dora Lietuva bus tik 
sū Kristumi! Tokie yra ir mano 
įsitikinimai.

Už kiekvieną čia parašytą žodį 
esu pasiruošęs eiti į kalėjimą, 
nes laikau juos tiesa. Tarptautinė 
Teisė, tokie dokumentai, kaip Vi
suotinė Žmogaus Teisių Dekla
racija, Helsinkio baigiamasis ak
tas, galų gale normalus bend- 
ražmoniškas supratimas garan
tuoja žodžio laisvę, galimybę 
laisvai, suformuoti savo nuo
monė, dalintis ja su kitais, kriti
kuoti kitų žmonių ar grupių nuo
mones.

Iš šventės dalyvių plojimų 
sprendžiu, kad pasipiktinusių iš
sakytomis mintimis nebuvo bent 
jau nė vienas nepriėjo ir savo ne
pasitenkinimo neišreiškė. O dė
kojo ir visišką solidarumą išreiš
kė daugiau negu keturi marijam
poliečiai — ir ne tik marijampo
liečiai.

■ Reikia kalbėti apie 
neteisingumą

-Jai suprantama^, nes kalbėti 
apie neteisingumą mes katalikai,

(nukelta į 2 psl.)

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui

Pastaraisiais mėnesiais kai ku
riuos reiškinius išdrįsome pava
dinti tikraisiais vardais. Po pusės 
šimtmečio, jau ne pogrindžio 
spaudoje, o viešai, tiesiogiai 
įvardiname 1940 m. įvykius. Tą 
vasarą Lietuvoje nebuvo jokios 
liaudies revoliucijos, tik rusų ka
riuomenės įvykdyta okupacija ir 
politinis farsas rugpjūčio 3 d., 
įforminęs Lietuvos inkorporaciją 
į Tarybų Sąjungą, vadinamos 
Rusijos imperijos sudėtyje.

Labai keista, kad okupacinės 
administracijos reakcija visiems 
gerai žinoma, tačiau propagan
dos iki šiol įžūliai neigiama tiesa 
tapo žymiai lankstesnė. Ne tik 
atėjūnų talkininkai l>et ir j)atys 
“išlaisvintojai", pavadinti oku

Tarp didžiųjų įvykių Lietuvo
je yra Klaipėdos Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčios sugrąžini
mas tikintiesiems ir pirmosios 
pamaldos bažnyčioje. Tai įvyko 
1988 metų lapkričio 24 d.

Kaip žinome, bažnyčia buvo 
paversta koncertų sale. Paskuti
nis šioje salėje koncertavęs an
samblis buvo Ladūto, vadovau
jamas kompozitoriaus J. Juoza- 
paičio.

Klaipėdos vykdomojo komite
to sprendimu pastatas buvo 
grąžintas katalikų religinei ben
druomenei. Paskelbta buvo ank
sčiau pažadėta, kad bus grąžinta 
tik po dviejų metų. Tikintieji vėl 
reiškė susirūpinimą, kodėl taip 
delsia. Nauji persitvarkymo įvy- 
kai Lietuvoje pagreitino ir ši 
sprendimą — pastatą grąžino 
1988 metų lapkričio 24 d.

Per 9 valandas pastatą 
pavertė bažnyčia

Lapkričio 24-toji Klaipėdos 
tikintiesiem buvo didelio 
džiaugsmo ir didelio darbo die
na. Visi, kas tik galėjo, rinkosi 
į salę, kad ją kuo greičiau pert
varkytų į bažnyčią.

Salėje buvo įdėtos nuožulnios 
grindys, kaip yra visose koncertų 
salėse. Pirmiausia reikėjo išlupti 
tas nuošulnias grindis.

Visi griebė nešti suolus, 
kėdes. Paskui su kūjais išmušė 
koncertines nuolaidžias grindis. 
Dirbo visi — moterys, senukai, 
vaikai. Kad būtų greičiau išneša
mos nuolaužos, sudarė rankų 
grandinę. Nuolaužas, plytas per
davė iš rankų į rankas. Kiti vežė 
kariukais ir pylė lauke į krūvą.

Mieste buvo nemažas sąjūdis.

pantais, reaguoja visiškai kitaip 
negu prieš pusmetį. Kodėl? 
Greičiausia todėl, kad lietuvis, 
gavęs teisę viešai pasakyti dalį 
tiesos apie okupacinės valdžios 
vykdytą dvasinį-fizinį jo tautos 
genocidą, pajuto viltį, kad gran
dinės, pririšusios Lietuvą prie 
Rusijos, surūdys ir nutrūks be 
jokios kovos.

O gal hitlerinė ir stalininė 
prievarta palaužė lietuvį, pri
vertė jį susitaikyti su vargo dalia? 
Ne paslaptis, kad Stalino užau
gintoji naujoji Lietuvos buržua
zija bei okupacinio teroro su
laužytas superproletariatas dar 
vakar nepajėgė suvokti į kokią 
politinę ir dorovinę būklę ją 
įstūmė “staigus gamybinių jėgų, 
gamybinių santykių vystymasis 
tarybinėmis sąlygomis”. Šian
dien jau suvokę savo padėtį, jie 
vis dėlto nebedrįsta be vyresnio 
brolio leidimo nusiplėšti man- 
kurto kepurės.

(nukelta i 2 psl.) 

Visi kalbėjo apie tai ir skubėjo į 
bendrą darbą, gal ten reikia ir jų 
pagalbos.

Per nepilnas devynias valan
das buvusi koncertų salė buvo 
pakeista, pertvarkyta, iššluota, 
išplauta. Buvo pastatytas alto
rius ir vakare 6 v. v. buvo auko
jamos mišios. Jas aukojo Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius ir apie 
40 kunigų. Taip Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčia atgimė nau
jam gyvenimui.

Atstatoma visa, kas buvo 
sugriauta

Pati valdžia yra paskyrusi arti 
pusės milijonų rublių bažnyčios 
atstatymo darbams. Bus atstatyti 
altoriai, bokštas, atlikti kiti apt- 
varkymai.

Truputis istorijos
Per II pasaulinį karą Klaipėda 

buvo labai sugriauta. Raudonoji 
armija ją paėmė 1945 m. sausio 
20 d., miestas buvo labai sunai
kintas. Buvo likę tik 28 gyvento
jai. Kiti buvo arba pabėgę, arba 
išsislapstę.

Atstatymo darbai vyko labai 
pamažu. Buvo sunaikintos ir 
bažnyčios.

Gavę valdžios leidimą, tikin
tieji 1957 - 1960 pasistatydino 
naują erdvią bažnyčią užmiesty
je, Rumpšiškės gatvėje, 
Nr.6.Bažnyčą projektavo archi
tektas J. Baltrėnas, inž. Zdana
vičius. Tikintieji suaukojo apie 3 
milijonus rublių.

Statybą aukomis parėmė _įr 
Amerikos kunigai žemaičiai. Čia 
buvo sudarytas statybai remti 
komitetas, kuriam vadovavo 
kun. V. Martiniais. Jis organiza
vo ir aukų persiuntimą į kraštą. 
Žemaičių kunigų tarbe vyko 
nemažas judėjimas, ir nuotaika 
buvo pakili.

Klaipėdos tikintieji talkino 
statybos darbams. Statybos plo
tas buvo 63 x 23 metrų, bokšto 
aukštis — 46 metrai. Bažnyčioje 
tilpo 3000 žmonių. Buvo įvestas’ 
šildymas, pastatyti trys altoriai,

PER TAUTINES
MAŽUMAS
J PASAULINĘ
TAIKĄ

Ir šiemet sausio pirmąją die
ną, kaip kiekvieneriais metais, 
katalikų Bažnyčia atžymėjo Pa
saulinę Taikos dieną. Jos prave- 
dimu Bažnyčia siekia atkreipti 
pasaulio vyriausybių ir visų ge
ros valios žmonių dėmesį į taikos 
įgyvendinimo pasaulyje svarbą, 
drauge nurodydama ir priemo
nes, kuriomis šis kilnus tikslas 
gali būti pasiektas.

Tos priemonės yra nusakomos 
popiežių kasmet, sausio pirmąją 
skelbiamuose pareiškimuose. 
Šiais metais Popiežius Jonas 
Paulius II-sis pareiškime Pasau
linės Taikos dienos proga nuro
do, kad kuriant taiką yra būtina 
atsižvelgti į tautinių mažumų 
teises.

Tai yra šių metų Pasaulinės 
Taikos dienos tema, kurią Šven
tasis Tėvas pateikia apmąstymui 
tautas valdantiesiem ir visiem 
geros valios žmonėm, kuriem 
rūpi sukurti taikingą žmonijos 
ateitį.

Kuriant taiką yra būtina at
sižvelgti į tautinių mažumų tei
ses , pabrėžia Popiežius. Jau 
XIX-ame amžiuje, pažymi pa-

(nukelta į 3 psl.)



KOMUNISTINĖ VALDŽIA JAU LEIDŽIA 
VYSKUPUI JULIJONUI STEPONAVIČIUI 
GRJŽTII VILNIŲ IR EITI PAREIGAS

(Roma, 1988 gruodžio 30, 
LIC) Po 28 metų trėmimo vysk. 
Julijonui Steponavičiui leidžia- 
grįžti į Vilniaus arkivyskupiją ir 
ten eiti savo teisėtas pareigas. 
Pasak Vatikano radijo, Religinių 
reikalų įogaliotinis Petras Anilio
nis pranešė, kardinolui Vincen
tui Sladkevičiui, kad vyskupui 
bus leidžiama apsigyventi se
nuose Vilniaus arkivyskupijos 
rūmuose ir atlikti Apaštalinio ad
ministratoriaus pareigas be jokių 
suvaržymų. Vyskupas Stepona
vičius, kuris neturi telefono, 
turėjęs apie tai vakar gauti pra
nešimą telegrama.

Vysk. Steponavičius buvo 
1961 m. sausio 24 d. ištremtas į 
Žagarę, netoli Latvijos sienos,

Savaitės 
Įvykiai

Afganistano partizanų vadai, 
negalėdami susitarti su Sov, S- 
gos įgaliotiniu dėl būsimos Afga
nistano vyriausybės sudėties, 
pasitarimus nutraukė.

Sudano partizanai apkaltino 
vyriausybę, kad jai padedantieji 
Libijos kariai naudoja prieš par
tizanus nuodingas dujas.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas patvirtino 100 
iš politbiuro pasiūlytų 207 kandi
datų į partijai skirtų būsimo kon
greso atstovų kvotą. Darbo uni
jos paskirs dar 650 atstovus, o 
kitus išrinks balsuotojai.

Prancūzija atidėjo iki pavasa
rio vizų panaikinimą amerikie
čiam turistam.

Vakarų Vokietija pažadėjo su
griežtinti cheminių branduoli
nių ginklų ir aukštosios techno
logijos eksporto nuostatus.

Jugoslavijos Montenegro res
publikos 50,000 gyventojų Tito- 
grad mieste surengė demonstra
cijas ir reikalavo, kad respubli
kos vyriausybė atsistatydintų.

Kuba atitraukė iš Angolos pir
mą 450 karių grupę.

JAV karo lėktuvai, pakilę nuo 
Viduržemio jūroj veikiančio JAV 
lėktuvnešio, nušovė du grėsmin
gai veikiančius Libijos karo lėk
tuvus. Libija dėlto pasiskundė 
J.T. Saugumo tarybai.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas paprašė vyriau
sybę rehabilituoti visus specialių 
“troika” teismų nubaustus mirti, 
kalėti ar būti ištremtiem. Bet ir 
toliau liks nerehabilituoti nutei
sti už valstybės išdavimą ir visi, 
kovoję prieš revoliuciją Pirma
jam karui pasibaigus, talkinin
kavę naciam ir dalyvavę tau
tinėse gaujose. 

Vysk. Julijonui Steponavičiui po 28 metų tremties komunistinė Lietuvos valdžia leido 
grįžti į Vilnių prie savo pareigų. Čia matome vysk. J. Steponavičių pirmą karta ari y kusį 
į Romą ir 1988 spalio 5 sveikinantį popiežių. Nuotr. oficialaus Vatikano fotografo Artūro Man

be jokio teismo ar oficialios 
priežasties. Pastaruoju metu 
vyskupui buvo siūloma grįžti į 
Vilnių apsigyventi, bet jis 
griežtai atsisakė, motyvuoda
mas, kad grįš tik kai jam bus 
leidžiama nekliudomai eiti savo 
pareigas.

Kardinolo kancleris kan. Jonas 
Jonys pranešė Lietuvių Informa
cijos Centrui, kad gruodžio 28

LIETUVOS LAISVĖS LYGA
(atkelta iš 1 psl.)

Toks tautos neryžtingumas su
teikia staliniečiams jėgų pereiti 
į kontrapuolimą. Tautos laimei, 
rugsėjo 28 d. jie gerokai persi
stengė, pralaimėjo stambų 
mūšį, parodė visiems kas yra 
kas. Keletas naujųjų Lietuvos 
feodalų už žymias taktines klai
das turėjo savo vietą prie admi
nistracijos vairo užleisti lankste-

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

turime rimto pagrindo. Trys nu
teistieji kunigai, jau prieš 10 
metų drąsiai kalbėjo apie kata
strofišką alkoholizmo plitimą — 
ir buvo vadinami tarybinės san
tvarkos šmeižikais.

O šiandien iš Gorbačiovo tri
būnos girtavimas smerkiamas ne 
mažiau aštriomis frazėmis, pra
dėtas leisti žurnalas Blaivybė ir 
kultūra (kol kas, deja, tik rusų 
kalba).

Minėtieji kunigai demaskavo 
mokyklinę praktiką prievarta su
rašinėti moksleivius į ateistines 
organizacijas, nesidomint jų

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Ševardnadze painformavo 
chemijos konferencijos dalyvius, 
kad Sov. S-ga sunaikins apie 
300,000tonų cheminių ginklų. 
JAV didelės reikšmės šiam pra
nešimui neteikia, nes bus naiki
nami seni ginklai, kuriuos JAV 
jau senai palaipsniui naikina.

Detroito arkivyskupas kardi
nolas Edmund Szoka įsakė per 
ateinantį mėn. uždaryti 30 para
pijų, o kitom 25 davė metus laiko 
jų būklei pagerinti arba užsida
ryti.

Andrei D. Sacharovas, lanky
damasis Kaukaze, prezidento 
Gorbačiovo pavestas tyrė Azer
baidžano respublikos Kalnų Ka- 
rabacho srities ateities reikalus 
— ar padaryti ją atskira respubli
ka, ar pavesti jos valdymą Mask
vai.

Petras Anilionis su pavaduotoju 
apsilankė pas kardinolą paklaus
ti jo nuomonės kada geriau leisti 
vyskupui grįžti į Vilnių; prieš ar 
po ateinančios kardinolo ke
lionės į Romą, anot kan. Jonio, 
kardinolas atsakė, kad vysk. Ste-'' 
ponavičius turėtų grįžti “kuo 
greičiau” ir kad kardinolas savo 
skirtas patalpas prie katedros 
užleis vyskupui. Gruodžio 29 
Petras Anilionis skambino kardi
nolui pranešti, kad “Ministrų ta
ryba, apsvarščius mūsų pasikal
bėjimą, nutarė vysk. Stepona
vičiui leisti eiti pareigas”.

(LIC)

sniesiems. Šie, laikinai paslėpė 
bananus užantyje šypsodamiesi 
užpylė naivumu nestokojančią 
tautos dalį nauja demagogijos 
banga. Naujoji staliniečių taktika 
vienus suglumino, kitus įbaugi
no. Kaip visišką nesusigaudymą 
politinėje situacijoje reikia ver
tinti tautos simbolio atidavimą 
staliniečiams. Mūsų trispalvė, 
sugėrusi tiek ašarų, kraujo ir. 
simbolizuojanti mūsų laisvę ir 

pažiūromis ir net nesistengiant 
įtikinti privalomąja ateizmo “tie
sa”.

Už tokias mintis juos kaltino 
švietimo sistemos juodinimu. 
Nūdienė Komjaunimo tiesa bet
gi atvirai rašo apie procentam a- 
niją, kuri iki šiol suvarydavo į 
komunistines organizacijas di
džiumą jaunuolių, visai nepri
klausomai nuo jų pažiūrų.

Pasiskaitykite (y-m b hslei-' 

los komjaunimo sekretorės Dar 
vos Česnulevičiūtės apmąsty
mus: “Ar maža ką mes mokomi 
paneigti, o ne pažinti”?

Viską neigia, o 
ne aiškina

Kad leidote kalbėti, išklosiu 
dar vieną abejonę. Ar mūsų pa
saulėžiūros pamatų kertiniai ak
menys — ne neigimas? Kad nėra 
Dievo, mes jau žinom nuo pradi- . 
nių klasių. Ar buvo tas “nėra” 
kaip nors aiškinamas? Ne. Rei-: 
kėjo įsidėmėti lyg įsimintiną 
žodžių rašybą. (...)

Visa mūsų materialistine pa
saulėžiūra gulė lig šiol ant labai 
netvirtų mokslo žinių pamatų, 
užtat ir išklibti jai taip paprasta”. 
Pasirodo, ir čia vadinamieji 
šmeižikai buvo teisūs. Tą patį 
atrastume paanalizavę kiekvieną 
kaltinimą jiems ir mums, savo 
teises ginantiems Lietuvos kata
likams. Bet tai, kaip Jūs gerai 
žinote, nereiškia, kad jie bus iš
laisvinti, o mums negrės areštai.

nepriklausomybę, gruodžio 16 
suplevėsavo virš KGB rūmų.

Girdėti, kad tautinių simbolių 
praradimas dalį mūsų inteligen
tų prablaivino. Rožines vasaros 
iliuzijas išblaškė vėlyvojo rudens 
realybė. Džiaugiamės, kad dau
gumą Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio narių jau supranta, jog 
naujosios LTSR konstitucijos xx 
“svarstymas” peršamas mūsų 
tautai kaip nauja politinė kome
dija, siekianti vienintelio tikslo 
— užliūliuoti tautą iliuzijomis, 
kad nusižeminusi, eidama modi
fikuotos ’ totalitarinės sistemos 
keliu, ji gaus iš Kremliaus dova
ną į laisvą ir nepriklausomą (sic) 
jau xx metais, kaip neostaliniečių 
paprašyti neseniai per televiziją 
Petkevičiaus su Daunoru.

Lietuvos Laisvės Lfga kviečia 
Sąjūdį netalkinti Kremliui 
skleidžiant rafinuotąjį melą, bet 
padėti tautai susivokti dramatiš
koje politinėje Lietuvos situaci
joje. Atrodo, kad kai kurie 
sąjūdiečiai dar tebetiki, jog daly
vaudami busimajam balsavimo 
(rinkimų tarybinėje Lietuvoje 
niekada nebuvo) farse, jie pasi
tarnaus savo tautai. Būkite rea
listai! Staliniečiai turi pakanka
mai daug prityrusių balsavimo 
rezultatų klastojimo specialistų. 
Ar galima suorganizuoti demok
ratinius rinkimus aneksuotoje 
teritorijoje, kur galioja metropo- 
liaus (?) įstatymai ir visam pasau
liui gerai žinoma tarybinė balsa
vimo praktika? Mūsų įsitikini
mu, dalyvaudamas balsavime, 
Sąjūdis klaidina viešąją pasaulio 
opiniją ir rizikuos būti sukom
promituotas lietuvių tautos aky- 
Se’ (LIC)

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfletd Road, Eest 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas Vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose 
86 - 01 114th St, Rlchmond HIII, N.Y. 31418. Tel. 718 441 - 2811.

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

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

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

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

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

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

ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall St, 9th Fl., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, Govt. Bills, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IRA planus Ir banko certifikatus. Suinteretuoti skambinkite 212306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. VVICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
'* eilus, Jr. 70 Curtls St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadienis 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

Nereikia gąsdinti. Ašiai supran
tu.

“L Kvtete blogi nugalėti 
gerumu ' .

s Visa mano kaltė — kad išklo
jau savo abejones ir nerimą, ne
laukdamas leidimo kalbėti, kai 
Moksleivio minimą vilnietė, iš- 
klojiu-pasinaudodamas prigimti
ne kiekvieno žmogaus teise pa
smerkti melą ir smurtą. Jūs vadi
nate tai “antivisuomeniškais 
veiksmais” ir grasinate teisėtvar
kos organais, nors neraginau nei 
daužyti langų, nei užkabinėti 
praeivius, priešingai; kviečiau 
atleisti, melstis už persekiojan
čius Bažnyčią ir tautą, nugink
luoti juos kankinių ištverme ir 
gerumu (kaip skelbė palaiminto
jo Matulaičio šūkis šventovės 
frontone — “Blogį nugalėti ge
rumu”)

Nejaučiu Jums pagiežos. Tai, 
kad dalyvaujate savo tautiečių 
įskundinėjimo ir siundymo kam
panijoje (kaip sukrečiančiai ta 
reiškinį atskleidžia puikus Abu- 
ladzės filmas Atgaila), gali būti 
ne jūsų asmeninė kaltė, o auklė
jimo, aplinkos, perdėto paklus
numo padariniai. Tačiau paban
dykite suprasti — grėsmė visuo
menei kyla ne iš tų, kurie laikosi 
savo pažiūrų ir jas gina, kiek tai 
bekainuotų.

Grėsmė kyla iš struktūrų, 
gimdančius 
Aravidzes 
biančių “pažeidėjais” visus, ne
priimančius vienintelės leistos, 
savo nežmoniškumą šimtąkart 
įrodžiusios doktrinos. Nesinori 
tikėti, kad iš Šiaurės pokario me
tais neparplaukė rąstas ir su ko
kio nors jūsų giminaičio pavarde 
(žr. filmą Atgaila).

O kas liečia tikinčiųjų pasipik
tinimą, tvirtinimą, kad religinės 
apeigos neturi nieko bendra su 
visuomenine veikla, tai geriau
siai paaiškintų negrų teisių 
gynėjo. Pietų Afrikos respubli
kos arkivyskupo Desmon Tu tu 
mintis — Bažnyčia, kuri gina 
skriaudžiamųjų ir vargstančiųjų 
reikalus, neišvengiamai sueina į 
konfliktą su valdžia, kuri ją kalti
na kišimusi į politiką, bet Baž
nyčia negali laikytis pasyviai ne
teisingumo akivaizdoje”.

Robertas Grigas
Kiaukliai, 1987. VIII. 13

tokius Varlamus 
struktūrų, skel-

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš tyNYM 1330 AM. Plrmad.
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Suniit 
nr., VVatchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM ban. 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, ;i 73 Arthur St., Broękton;MĄ;,02402.'T 
61 T-SSė-T^OS; eci. Tf ""
— ■ ■ ■ , ,, ....  ■ ■ ;____  !/ “Hf

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

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

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

Vardas, pavardė

Miestas, valstija, Zip

T^asolino A MEMORIALS

TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

- Mi SO ST. MIDDLE VILIŪGE. Ųl EE\S \ >

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEVVYORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIU.

Numeris, gatvė

KVECAS
JONAS 

. *■ 9 3 3 + i 97 6

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2|29 KNAPP STREET 

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



Ruoškimės dalyvauti dailės parodoje

(atkelta iš 1 psl.) PASAULIO TAIKA PER TAUTINES MAŽUMAS

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdyba rengia 
dailės parodą Lietuvos nepri
klausomybės šventei pagerbti. 
Tai tradicinė paroda, ir šiemet 
jau bus 16-toji iš eilės.

Kada ir kur?

Paroda rengiama vasario 11 ir 
12 dienomis Kultūros Židinio 
Brooklyne didžiojoje salėje. Ji 
atidaroma vasario 11, šeštadienį, 
12 vai., kad ją aplankyti galėtų 
tėvai, kurie vaikus suvežą į litua
nistinę mokyklą. Po pamokų tė
vai gali užsukti su savo vaikais 
susipažinti su lietuviais dailinin
kais. Tą dieną, šeštadienį, paro
da bus atidara iki 9 v. v. Oficialus 
parodos atidarymas šeštadienį 7 
v. v. Ją atidaro nepriklauisomos 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Po trumpos atidarymo 
ceremonijos bus kavutė ir pa
bendravimas visuomenės su dai
lininkais.

Sekmadienį, vasario 11, paro
da atidaroma 12 v. ir uždaroma 
3 v. popiet. Uždarius parodą, jau 
bus galima atsiimti eksponatus.

Paroda vyksta tik didžioje 
Kultūros Židinio salėje. Praeitis 
parodė, kad publika labiau lanko 
didžiąją salę* Tabiau domisi ten 
išstatytu menu. .Mažoji salė_pasi-. 
daro lyg kokia antraeilė salė.

Parodos dalyviai

Kaip buvo skelbta, ši paroda 
bus jungtinė. Joje dalyvauja 
New Yorko apylinkėje gyveną 
lietuviai dailininkai. Iš tolimes
nių vietovių pakviesti negalėta 
nes pasidaro keblus parodos su
telkimas, administravimas, pas
kui paveikslų grąžinimas. Viskas 
surišta su lėšomis. Toks renginys 
pareikalauja ir daug darbo ir 
nemažai lėšų. Kad nebūtų nuo
stolių, nes rengėjai jokios para
mos negauna, reikią apsidairyti

reiškime Šventasis Tėvas, išsi
vystė ir visame pasaulyje pasi
reiškė tos pačios genties žmonių 
troškimas būti nepriklausomais 
ir burtis į vieną tautą. Dėl įvairių 
priežasčių šis troškimas ne visa
da galėjo būti įgyvendintas, nes 
dažnai tautinės mažumos yra 
įjungtos į kitos tautos valstybinę 
teritoriją ir kaip tik dėl to neretai 
iškyla sudėtingos problemos.

Popiežius primena, kad ir jo 
pirmatakai tautinių mažumų tei
sių apsaugojimo klausimą buvo 
ne kartą iškėlę, kaip vieną jau
triausių ir neatidėliotinų dabar
tinės visuomenės problemų, ku
rios teisingas sprendimas yra itin 
svarbus. Tautinių mažumų tei
sių apsaugojimas paliečia ne tik
tai atskirų kraštų vidaus socialinę 
ir visuomeninę santvarką, bet ir 
visos tarptautinės bendruo
menės gyvenimą.

Kaip tik dėl to, rašo Popiežius, 
parinkdamas temą šiemetinei 
Pasaulinei Taikos dienai, 
pasiūliau bendram apmąstymui 
tautinių mažumų klausimą. Visi 
juk gerai žinome, pažymi Po
piežius savo pareiškime, ir tai 
primygtinai pabrėžė II-sis Vati
kano Susirinkimas, visi žinome, 
kad taika yra ne tik karo nebuvi
mas, bet nuolatinis dinamiškas 
procesas, kurio eiga gali paleng
vinti arba sutrukdyti įvairūs tei
giami arba neigiami faktoriai.

Teigiami faktoriai ugdo ir sti
prina taiką, o neigiami — apsun
kina arba sužlugdo pastangtas 
taiką įgyvendinti. Nėra abe
jonės, rašo Popiežius, kad dabar
tiniu metu, sumažėjus tarptauti
niam įtempimui ir pasiekus įvai
rius susitarimus, kurių dėka, ga

ir atsargiai reikalus surikiuoti.

Į parodą taip pat įjungiama 
eilė dailininkų, kurie dabar gy
vena ir dirba Lietuvoje ir kurių 
kūrinių čia galima surasti pri
vačiose kolekcijose. Iš tų kolek
cijų jie ir bus paskolinti ir suvežti 
į šią parodą. Kūriniai pasirenka
mi be jokio ryšio su pačiu daili
ninku.

Kodėl įjungiami dailininkai iš 
Lietuvos?

Pirmiausia, — reikia pažinti ir 
jų meną, ką ten mūsų broliai ir 
seserys yra sukūrę. Labiausiai 
gal pažįstame jų muziką, jų su
kurtas dainas, kurios mus pasie
kia plokštelių įrašuose. Siek tiek 
pažįstame ir literatūrą. Mažiau
siai gal pažįstame jų meną, nes 
nebuvo sąlygų. O tą meną reikia 
pažinti, nes ir jis liudys apie da
barties gyvenimą Lietuvoje, 
apie kūrybos sąlygas. Paroda 
suartins ir dailininkus ir visuo
menę, ir stiprins tautinius mūsų 
ryšius. Juk visi siekiame to paties 
— pasidaryti nepriklausomais, 
kad galėtų lietuviška kūryba dar 
labiau klestėti.

Grafikos darbų yra atvežta 
nemaža. Jų tikrai užteks parodai. 
.Tapybos.darbų,m^jąu^b^t 
ir jos užteks. Skulptū#os>xJarbų 

- tikriausiai nebus- įmanoma suro- 
sti.

Darbų skaičius

Patalpos .riboja parodos didį. 
Reikia išsitelkti didžiojoje salėje. 
Tad ir prašome iš New Yorko 
apylinkėje gyvenančių dailinin
kų parodai duoti 2 vidutinio 
dydžio kūrinius. Mažesni darbai 
gali būti ir trys. Po tiek darbų 
bus paimta ir iš Lietuvoje gyve
nančių dailininkų.

Darbai į Kultūros Židinio bi
blioteką suvežami vasario 4, šeš-

(nukelta į 8 vsl.) 

lima tikėtis, bus išspręsti kruvini 
konfliktai, ilgus metus kankinę 
tautas, — tautinių mažumų klau
simas įgauna ypatingos rei
kšmės. J šį klausimą privalo įsi
mąstyti tiek politiniai veikėjai, 
tiek religinių bendruomenių va
dovai, tiek visi geros valios 
žmonės, besirūpinantys taikos 
įgyvendinimu.

Beveik visose žmonių ben
druomenėse yra etninės ir tau
tinės mažumos, kilusios iš skir
tingų kultūrinių tradicijų. Tos 
mažumos yra įvairių rasių, įvai
raus tikėjimo, turi savitą istori
ją. Tautinės mažumos gyvena la
bai skirtingose aplinkybėse, dėl 
to yra sunku jas visas sutapatinti. 
Yra, kad ir negausių žmonių gru
pių, kurios pajėgia apsaugoti 
savo tapatybę, įsijungdamos į 
gyvenamojo krašto visuomenę.

' Yra net tokių atvejų, kai tau
tinės mažumos sugeba net au
kščiau iškilti už gyvenamojo 
krašto daugumos piliečius ir juos 
dominuoti. Bet, iš kitos pusės, 
rašo Popiežius, yra tautinių 
mažumų, neturinčių galimybės 
savitai pasireikšti, negalinčių 
pilnai pasinaudoti jom priklausa
nčiomis teisėmis. Yra mažumų, 
kurių padėtis yra skaudi ir var
ginga. Tokios nepalankios aplin
kybės gali privesti etnines ir tau
tines mažumas prie apatiško pa
syvumo arba jas paskatinti pasi
priešinimui, smurto veiksmam. 
Tačiau nei pasyvumas, nei smur
to veiksmai nėra tinkamos prie
monės pastoviai taikai įgyven
dinti.

Plakatai prieš miliciją, kai praeitų metų spalio mėn. Vilniuje vyko 
demonstracijos prieš komunistinį režimą ir okupaciją. Nuotr. Fran- 
ces Vaškiūtės

Popiežius pabrėžia, kad, be 
to, nepalankiose sąlygose gyve
nančios etninės ar tautinės 
mažumos nėra pajėgios aktyviai 
prisidėti prie taikos įgyvendini
mo kūrybingo darbo, taikos, ku
rioje būtų pilnai apsaugotos jom 
priklausančios teisės.—

Pirmasis principas — tai pri
pažinimas, kad turi būti gerbia
mas kiekvienam žmogui priklau
santis asmens orumas, nepaisant 
žmogaus rasės, etninės ir 
kultūrinės kilmės, arba tikėjimo. 
Antrasis principas, kuriuo turi 
remtis iš jyairių žmonių grupių 
susidedančių tautinių bendruo
menių gyvenimas, yra visos 
žmonijos vienybės pripažini
mas.

Visi žmonės yra vieno Dievo 
sukurti, dėl to jie yra vienos šei
mos nariai ir broliai tarp savęs. 
Jokie etniniai, tautiniai, kultūri
niai ar religiniai skirtumai nepri

valo ardyti žmonijos vienybės, 
jokia diskriminacija neturi kenk
ti visuotinės žmonių bendruo
menės savitarpio solidarumui. 
Priešingai, vieną šeimą sudaran
ti žmonija yra iš prigimties 
pašaukta stiprinti savitarpio vie
nybę ir šalinti bet kurias kliūtis, 
kurios tai vienybei gali pakenkti.

Ne tiktai valstyblės ar žmonių 
grupių, bet kiekvieno pavienio 
žmogaus pareiga yra rūpintis, 
kad būtų pilnai apsaugotas skir
tingos žmonių ypatybės žmoni
jos vienybės dvasioje. Vienas 
esminių teise pagrįstos valstybės 
uždavinių yra rūpintis, kad vi
siem piliečiam būtų užtikrintas 
vienodas asmens orumas ir vi
siem piliečiam būtų užtikrintos 
vienodos teisės. Tai liečia ne tik 
pavienius asmenis, bet ir etninės ’ 
bei tautines mažumas. ’’ •’

Etninėm ir tautinėm 
mažumom, rašo Popiežius, pri
valo būti pripažinta pirmiausiai 
teisė egzistuoti, taip pat teisė ap
saugoti ir ugdyti savitą kultūrą. 
Pavyzdžiui, nėra teisinga, kai et
ninėm ar tautinėm mažumom 
yra paneigiama teisė šnekėti sa
vąja kalba, vystyti savitą meną, 
literatūrą.

Kita esminės svarbos teisė, 
kuri privalo būti pilnai pripažin
ta etninėm ar tautinėm 
mažumom, yra teisė į religinę 
laisvę. Kiekvienam pavieniam 
asmeniui ir asmenų grupei. 

pažymi PdpiJžilisį Jtiffi'' £>ū4i 
užtikrinta < teisė > nevaržomai 
išpažinti savąjį religinį tikėjimą 
ir teisė pagal tą tikėjimą auklėti 
savo vaikus. Religinėm ben
druomenėm privalo būti suteik
ta galimybė taip pat nevaržomai 
santykiauti su kitomis tikinčiųjų 
bendruomenėmis, tiek krašto vi
duje, tiek ir už krašto ribų.

Jonas Paulius II-sis savo pa
reiškime nepamini dėl mažumų 
teisių pažeidimo susidariusių 
konfliktinių situacijų atskiruose 
kraštuose, bet kreipiasi į visas 
pasaulio valstybes jas kviesda
mas ir ragindamas įstatyminiai 
apsaugoti mažumų teises ir su
daryti palankias socialines ir 
kultūrines sąlygas, kuriose 
galėtų būti ugdomas ir vystomas 
atskirų žmonių grupių dialogas 
ir savitarpio susipratimas.

Visi yra pašaukti, pažymi Po
piežius, šalinti baijerus, trukda
nčius pavienių žmonių ir žmonių 
grupių taikingą tarpusavio sugy
venimą. Visi turi siekti susitaiki
nimo, besiremiančio teisingumo 
principais ir pagarbaNisiem ben
druomenės nariam priklausa- 
nčiorn teisėm. Tik tokiu būdu 
galės būti užtikrintas harmonin
gas žmonių bendruomenės narių 
sugyvenimas.

Jonas Paulius II-sis savo pa
reiškime Pasaulinės Taikos die
nos proga ypatingu būdu krei
piasi į visus krikščionis, raginda
mas juos būti pastovios ir teisin
gos taikos kūrėjais. Joks krikš
čionis, rašo Popiežius, negali 
sąmoningai pritarti tokiom vi
suomeninėm struktūrom, juo la
biau negali jų paremti, kuriomis 
yra skaldoma žmonių vienybė.

Lygiu būdu krikščionys priva
lo priešintis jėgos ir smurto veik-

Baigdamas savo pareiškimą. 
Pasaulinės Taikos dienos proga, 
Jonas Paulius II-sis išreiškia savo 
tėvišką solidarumą neteisingu
mą patiriančiom mažumų 
grupėm, melsdamas Dievą, kad 
jas stiprintų bandymų laikotar
pyje ir priartintų tą dieną, kad 
visi žmonės ir žmonių grupės 
galės saugiai gyventi ir pilnai pa
sinaudoti jom priklausančiomis 
teisėmis.

Naujųjų metų dienois rytą, 
Pasaulinės Taikos dienos proga, 
Popiežius Jonas Paulius II-sis 
švento Petro bazilikoje aukojo

„• .... Jibiiri/ n,?misiąs uz taiką., . . .
' idiu zuviri

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu---------------
II APAŠTALAS PAULIUS

KIPRE 29ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Vir
tuvė, svirnas, svetainė, o ypač 
kapai, nors ir beraščiai, bet išsa
miai pasakoja apie žmonių buitį, 
šventes, požiūrį ir gyvenimą šia
pus ir anapus mirties.

Akysna krinta laidojimosi bū
das. Miglotame Akmens amžiu
je buvo laidojamasi prie namo 
palei sieną iš lauko pusės, lyg 
dar negimusio kūdikio būklėje, 
o Bronzos amžiuje — kūnas guli 
jau ištiestas šeimos kape. Jaučia
ma pažanga: “antrinės’ laido
tuvės — kaulai perkeliami į deg
to molio karstelius — osuarija 
(ossuaria)). Pačiame kape yra 
vieta ir vietos. Be to, laiptai j 
kapą.

Visais laikotarpiais mirusius į 
kapą palydi buitiniai reikmenys: 
duona, gėrimas, įrankiai me
džioti, žuvauti, puošmenos... 
Yra ir urnų pelenams. Mirusieji 
buvo ir deginami. Yra ir sarkofa
gų — “kūno ėdikų” kilmingie
siems.

Įtakų sampyna
Kipriečiai buvo sugraikinti 

apie XIV a. prieš Kristų. Kera
mika atspindi mikėniečių ant
plūdžio energiją ir įtaigumą.

Pirmasis prieškristinis tūks
tantmetis liudija didžiųjų impe
rijų proveržį į Kipro salą: Asirija, 
Egiptas, Finikija išnaudojo Ki
pro žaliavas. Ir jų proveržius at
spindi turtingi keramikos rinki
niai.

Amžius, kuriame pasigirdo Ži
nia apie Kristų man itin įdomus. 
Gausūs antkapių paminklai liu
dija nerimą mirties akivaizdoje. 
Gimta gyvenimui, o reikia mirti! 
Skirtis su gyvenimu, nes mirtis 
yra nenumaldoma! Apie Apašta
lą, skelbusi Dievą, kuris nu
galėjo mirtį Jėzaus Prisikėlimu, 
muziejuje nieko nerandu. Tik 
antkapių paminklai atspindi 
tikėjimą, kad mirtis "pakeičia, 
bet nesunaikina” gyvenimo.

Moters paslaptis Ir 
kultas

Degto molio — terra cotta sta
tulėlės vaizduoja moterį kaip 
motiną ir kaip paslaptį. Kai ku
rios statulėlės tik plokščios, bet 
paženklintos fiziniais moters sa
vitumais. Radiniai atspindi gim
dymo paslaptį ir skausmą — bai
mę. Atrodo, kad buvo ieškoma 
statulėlėmis ir užkerėjimais 
“užtarimo”.

Dievo-Motina degto molio 
statulėlė turi paukščio veidą, au
syse dvigubą auskarą, rankose 
laiko prie krūčių kūdikį. Jos 
kilmė yra Artimieji Rytai. Atro
do grubi, — grubesnė net už ba
biloniečių Aštartę. Bronzinis 
Apolonas su ragais jau perdėm 
žmogiškas. Atrodo, kad graikų 
antplūdis atskiedė rytiečių gru
bumą Dievybės vaizdavime.

Grubumo dar mažiau kalkak- 
meninėje Dzeuso statuloje. 
Dzeusas, nors kadaise ir laikė 
rankoje žaibą, — dabar ranka 
tuščia, — slaptingai šypsosi. Ga
lima pajusti skulptoriaus norą 
įkūnyti akmenyje veiksmą. 
Dzeusą į Kiprą atsinešė graikai, 
o Afroditė pati iš jūros išlipo į 
Kiprą. Užtat Kipras yra jos sala, 
o ji yra Kipro dievė. Afroditės 
statulos yra itin patrauklios 
akims. Nenuostabu, nes tik 
Afroditė vispusiškai teįkūnijo 
moters grožį. Ir tik Afroditę grai
kai vaizdavo nuogą. Šiaip mote

rų statulos yra aprengtos.

Klasikinė meno samprata 
menas pamėgdžioja gamtą. Pla
tonas ir Aristatelis irgi taip meną 
suprato. Nūdien pabrėžiama kū
rybinė ir simbolinė meno pusė. 
Nenuostabu! Grožį aptarti nėra 
lengva: daikto grožis savyje? 
daikto grožis į daiktą žiūrinčiame 
žmoguje? Stoviu muziejuje prieš 
Kipro Afroditės statulą. Jai 
triiksta rankų, net kojų netekusi, 
o nosis aptrupėjusi, tačiau savo 
grožių ji kiekvieną žiūrovą su
stabdo. Kur glūdi jos žavesys? 
Statula švyti tik užuominomis, 
l>et tokiomis, kurių pažadinta 
vaizduotė pati jau kuria paveiks
lą — ir traumpalaikį, ir drauge 
alsuojantį gyvybe. Statuloje ne
jauti vidinio Afroditės gyveni

Patos, uostas, iš kurio kadaise išplaukė tautų apaštalas į 
Mažąją Aziją. Nuotr. kun. prof. A. Rubšio

mo, kuris švytėtų veide, mo
stuose, — jis lieka neišsakytas ir 
neišsakomas. Afroditės akys ne
reginčios. Veidas sudaro tik vie
ną iš darnaus kūno dalių, o ne 
jo centrą, nes antika dar ne
pajėgė išreikšti vidinio pasaulio 
mene.

Sekmadienio rytas 
LarnakoĮe

Vakar, grįžęs iš Nikosijos, 
užsisakiau “Akropolio” kelionių 
biure “bendrą” taksį kelionei į 
Limasolį. “Bendras” taksi pigiau 
kainuoja, nes veža keletą kelei
vių.

Ir sekmadienio rytą gieda 
gaidžiai. Jie žadina žmones savo 
laiku. Netrukus prisideda ir var
pai. kviesdami į šventoves mal

dai. Arti prie viešbučio yra grai
kų ortodoksų Marijos — Aja Fa- 
noromeni (Ayia Phanoromeni) 
šventovė. Ten nueinu. Žmonės 
renkasi neskubėdami ir vėluoda- 
miesi.

Hagios Theos! (Šventas Die
ve!)

Kyrie eleison! (Pasigailėk 
mūsų!) ,
- Isčhros Theos! (Galingasis 
Dieve!) . ’ 5

Kyrie eleison! >
Athanatos Theos! (Nemarusis 

Dieve!)
Kyrie eleison!

Kunigas gieda Jono, evangeli
jos 4-ąji Skyriui. Tik žinodamas 
tekstą graikų kalba, galiu sekti 
jo tarimą. Siuolaikinisgraikų kal- 
bos tarimas skiriasi nuo tarimo, 
kurio mokiausi mokykloje. Pa
maldų dalyviai apsirengę šven
tiškai. Moterys turi?;, daug 
užduočių liturginėse apeigose: 
giedojime, skaityme, atnašų pa
ruošime. Mane, nepažįstamą 
asmenį, priima svetingai.'JNet 
krėslą užleidžia. ‘

• Sekmadienio pusryčiai 
lauke

Vakar vakare jaunimas turėjo 
šokius viešbučio valgomajame. 
Šoko šiuolaikinius šokius. Tauti
nių tik vienų vieną — buzukį.

(Bus daugiau)



!*.!■ ■■■■.■■ ■ ■■!»■ »■»*■>■ ........  I I———

Taikos Karalienės bažnyčios 
projektas

bokštas ir pristatyta pas
togė.

(atkelta iš 4 psl.) 
išgrįsta parketu. Suprojektuoti 
vitražai, kurie vaizdavo Lietuvos 
Marijos vardo šventoves.

Bažnyčia buvo pašventinta ir 
dedikuota Taikos Karalienei. 
1960 rugpjūčio 15 vietinė valdžia 
staiga uždraudė bažnyčia naudo
ti pamaldoms. Buvo suimti ir 
statybai vadovavę — klebonas 
kun. L. Povilonis, vėliau tapęs 
vyskupu Telšiuose ir Kaune, da

bar dėl ligos pasitraukęs iš parei
gų. Suimtas ir vikaras kun. L. 
Budreikis. 1961 vasario 26 jie 
buvo nuteisti kalėjimu (Atlikę 
bausmę, buvo paleisti. Dabar 
kun. L. Budreikis yra paskirtas 
naujai atgimusios parapijos kle
bonu.)

Buvo nugriautas bokštas, 
išimti altoriai, paversta koncertų 
sale. Tai buvo valsty binės filhar
monijos filijalas — skyrius.

(nukelta į 5 psl.)

Bažnyčia žiūrint iš šono. Nuotr. Liet. Informacijos Centro

Statybos darbai 1959 metais. Bokštas pamažu kyla į viršų.

Taip atrodo bažnyčia jau paversta koncertų sale. Sienoje 
įrašyta — Liaudies filharmonija. Nuotr. Liet. Informacijos Cen- 
fra

Pastatytos bažnyčios fasadas. Nuotr. Liet. Informacijos Centro

Famaldos Taikos Karalienės bažnyčioje Klaipėdoje lapkričio 
24. Mišias aukoja Telšių vyskupas ir 40 kunigų.

Baigto* bažnyčioj vidus. Nuotr. Liet. Informacijos Centro

Pilnutėlė bažnyčia pirmose pamaldose Taikos Karalienės 
bažnyčioje. Abi klišės paimtos iš laikraščio Tarybinė 
Klaipėda. Laikraščio iškarpą redakcijon atnešė Antanas Pum
putis.

KoNonė Nr. 614 birželio 1 (Miepos 1

KaHonė Nr. 714 liepos 14-29 *2,1*9 H Bostono ir Niujorko

Kelionė Nr. III rugpjūčio 25-rug*ėjo 9

$1,799 iš Bostono ir Niujorko 
$1,992 iš Čikagos

$2,999 i| Bostono ir Niujorko
$2,242 M Č9reg(w
$2,199 it Bostono ir Niujorko

BIRŽĖMS
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 2 Kaune, 

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelione Nr. 608 birželio 8-27

8PAU9
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
Kelione Nr. 105 spalio 5-19 $2,199 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 A Čikagos

GEGUŽĖ
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

1 Helsinkyje.
KeNonė Nr. 511 gegužis 11-24

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
KeRona Nr. 102 lapkričio 2-15 $1399 iš Bostono k Niujorko

$1,992 iš Čikagos

$2,109 iš Bostono ir Niujorko 
$2392 iš Čikagos

LIETUVA IR RUSIJA — 13 dienų: 7 d. Lietuvoje, 4 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Maskvoje, 
2 Leningrade.

Kelione Nr. 515 gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorko
$2,342 iš Čikagos

LIETUVA IR AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 525 gegužės 25-birželio 8 $2,299 iš Bostono k Niujorko

$2,492 iš Čikagos

UEPA
LIETUVA LENKUA IR ŠVEICARIJA - 22 dienos; 15 d. Lietuvoje. 13 naktų Vilniuje.

2 Kaune. 3 Varšuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 704 liepos 4-25

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

82,169 iš Bostono k Niujorko 
$2,342 iš Čikagos

Ekskursijos j Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Battfc Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos maimos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse VHniufe Kaune 
k Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus Jūsų mirusiam* giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

£

BALTK 
TOURS

BALANDIS
LIETUVA IR BELGIJA — 14 dienų. 8 d. Lietuvoje. 9 naktys Vilniuje, 1 d. Maskvoje

2 d. Briuselyje.
Kelione Nr. 414 balandžio 14-27

$2,599 iš Bostono ir Niujorko 
$2,782 iš Čikagos

LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys VHniuje, 3 Kaine, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 615 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,892 iš Čikagos
BALTUOS VALSTYBĖS, RUSUA IR SUOMUA — 17 dienų: 7 d. Lietuvoje^ naktys 

Vilniuje, 2 Kaune, 2 Taline, 2 Rygoje, 2 Leningrade,1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 622 birželio 22-liepos 8 $2,699 iš Bostono ir Niujorko

$2,882 iš Čikagos
LIETUVA RUSUA, ŠVEDIJA IR SUOMUA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.

2 Kaune, 2 Maskvoje, 2 Leningrade. 2 Stokholme, 1 Helsinkyje. Kelionė laivu 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo į Helsinkį.

Kelionė Nr. 627 birželio 27-iiepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

$2,789 iš Bostono ir Niujorko
$2,942 iš Čikagos „ . . .

LIETUVA IR ŠVEICARU A - 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje^ Zuriche.
KeNonė Nr.713 liepos 13-27 ~ $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,452 iš Čikagoj
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 5 naktys VHniuje, 2 Kaune, 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 717 liepos 17-31 $2,489 iš Bostono k Niujorko

$2,642 iš Čikagos

RUGPJŪTIS
LIETUVA ESTUA IR SUOMIJA —15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje, 3 K^ma,

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje.
KeNonė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,972 iš Čikagos
LIETUVA AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys VHniuje, 3 Katine, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,992 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA IR SUOMIJA —15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė nr, 814 rugpjūčio 14-28 $2,489 iš Bostono ir Niujorko

$2,942 iš Čikagos

RUGSĖJIS
LIETUVA, LENKUA IR ŠVEICARIJA — 22 dienos: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 

2 Kaune, 3 Varšuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 905 rugsėjo 5-26 $2,789 tš Bostono ir Niujorko

$2,942 iš Čikagos
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų VHniuje, 1 Helsinkyje
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono k Niujorko

$1,992 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMIJA — Naujų Metų kelionė. 21 diena: 15 d. Lietuvoje.
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko
Kelionė Nr. 129:16 naktų VHniuje. 1 Maskvoje, 2 Briuselyje.
Gruodžio 2<4mmIo 1S $1,949 iš Bostono ir Niujorko

$2,132 iš Čikagos

BALTK T0UR8 8 ORBI9 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJOS GROŽ|

16 d. kelione: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje. 2 Krokuvoje. 1 Zuriche.
KeNonė Nr. 618 gegužės 19-birželio 3

BALTIC TOURS
77 Oak St.. Smite 4 

Newtown, MA 02164 
Tek: (617) 965-8080

*



LIETUVIŠKO MUZIEJAUS VEIKLOJE
Mykolas Filipūnas, anksčiau 

gyvenęs Chicagoje, o dabar Mi- 
chigano valstijoje, muziejui pa
dovanojo portfelį su Dr. Vinco
Kudirkos parašu, kuris atrodo 
gali būti per iOO metų senumo 
ir kuris vienu laiku galėjo prik
lausyti Lietuvos himno autoriui. 
Dr. Kudirkos giminės, gyvenan
tieji Chicagoje, labai susidąmėjo 
šiuo radiniu ir susisiekę su įvai
rių sričių specialistais, deda pa

stangas, kad portfelis būtų ištir
tas ir nustatyta, ar tikrai galėjo 
priklausyti Dr. Kudirkai. Port
felį ponas Filipūnas užtiko Chi- 
cagos Bridgeporto senoje lietu
vių kolonijoje, viename name, 
kuriame lietuviai yra gyvenę nuo 
pat pirmųjų lietuvių emigracijos 
į Ameriką laikų. Pagal giminių 
pasakojimą, po dr. Kudirkos 
mirties, daug jo asmeninių daik- 

.tų buvo per varžytines parduoti 
ir kai kas galėjo patekti į Ameri
ką.

Sekmadienį, sausio 22 d., 3 
vai. p. p. muziejaus Gintaro 
salėje, įvyks literatūrinė ir muzi- 
kalinė programa, kurią atliks ak- 
torė_Niiolė Martinaitytė ir gitari

Bažnyčios vitražai vaizduoja garsias Marijos
Lietuvoje: Iš k. Aušros Vartų, Trakų. Šiluvos, Pažaislio,

i

šv. Jurgis, šv. Antanas.

šventoves Žemaičių Kalvarijos.

stas Petras Aglinskas. Martinai
tytė deklamuos lietuvių klasikų 
poeziją pradedant nuo XVIII a. 
dr iki pat šių dienų. Aglinskas su 
klasikine gitara atliks J. C. Ba
cho, Enriųue Grenados ir Chick 
Corea kūrinius. Programą ren
gia muziejaus komitetas, kuriam 
vadovauja pati Nijolė Martinai
tytė.

Jonas Augustinius, žinomas 
kolekcionierius ir numizmatikos 
žinovas iš Chicagos, muziejui 
padovanojo 1972 m. mirusio 
kun. Benedikto Suginto asme
ninį archyvą. Kun. Sugintas 
buvo veiklus visuomenininkas ir 
labdaros veikėjas. Jis pokario 
metais padėjo į Ameriką atvykti 
daugiau kaip 400 lietuvių. Vasa
rio 16-tos, Punsko saleziečių 
gimnazijoms, Vokietijos vargo 
mokykloms ir kitoms lietuvių in
stitucijoms surinko ir pasiuntė 
virš 100,000 dol. Archyvas susi
deda iš knygų, periodikos, susi
rašinėjimų, užrašų, dokumentų, 
nuotraukų ir kitos medžiagos.

Anelė Ambraziejienė Lietu
vos kariuomenės majoro Bro
niaus Ambraziejaus našlė, mu

ziejui padovanojo savo a. a. vyro 
karišką milinę, švarką ir kepurę 
su ženkalis. Ši uniforma atrodo 
buvo gerai išsaugota nes Ji yra 
labai geram stovyje. Trūksta tik 
kelnių. Muziejus ieško asmens 
kuris galėtų padovanoti lietuviš
kas kariškas kelnes, kad pilna 
uniforma būtų galima išstatyti. 
Artilerijos maj. Bronis Ambra
ziejus buvo aktyvus Lietuvos ne
priklausomybės ir Klaipėdos 
krašto išvadavimo kovų dalyvis, 
šaulys ir visuomenininkas. Jis 
mirė 1981 m.Chicagoje.

Dail. Eleonora Marčiulio
nienė, gyvenanti Chicagoje, 
muziejui padovanojo savo dide
lių trijų dalių keramikos 
skulptūrą pavadintą ‘Eglė žalčių 
karalienė”. Šį skulptūra buvo iš
statyta neseniai įvykusioje jos in
dividualinėje parodoje Chicagos 
Čiurlionio galerijoje. Muziejaus 
meno rinkinyje dabar jau yra ke
turi dail. Marčiulionienės 
skulptūros darbai.

Dr. Petras Kisielius, gyvenąs 
Cicero, III., muziejui padovano
jo astuonias didelio formato įrė
mintas fotografo Algimanto Ke- 
zio' nuotraukas, kurios buvo at
spausdintos Kezio knygoje Lith- 

nuania Through the Wall (Lietu
va pro sieną), Tą knygą išleido 
Loyola Press. Muziejaus meno 
rinkinyje dabar jau yra vienuoli
ka Algimanto Kezio fotografijos 
darbų.

Muziejus ką tik gavo garsio
sios XVI a. Vilniaus panoramos 
spalvotų reprodukcijų. Ši pano
rama priklausė prie svarbiausių 
viso pasaulio miestų vaizdų rin
kinio, kurį 1573 m. išleido gar
sioji Brauno ir Hogenbergo fir
ma, Kolne, Vokietijoje. Vaiz
das buvo, kaip ir Vilniaus plano 
prototipas, nuolat kopijuo- 
jamnas ir naudojamas visoje Eu
ropoje net iki pat XIX a. Nuo 
muziejuje laikomos originalios 
XVI a. graviūros, Questar spau
stuvės savininkas Valentinas 
Krumplis, savo lėšomis ją nufo
tografavo, perspausdino ir visą 
tiražą padovanojo muziejaus 
krautuvėlei. Norintieji šį 
įspūdingą Vilniaus vaizdą įsigyti, 
įrėmintą ar ne, gali kreiptis tie
siai į muziejų.

Agota ir Bronius Tiškai, gyve
nantieji Collinsville, Illinois, 
muziejui padovanojo 1906 m. 
“Hammond” firmos rašomąją 
mašinėšlę su lietuvišku klavišu 
ir lietuvišku šriftu. Mašinėlė, 

kuri dar turi savo originalią me
dinę dėžę yra labai gerame sto
vyje. Užrašas and dėžės pažymi, 
kad ji priklausė Šv. Kazimiero 
Draugystei, East St. Louis, Illi
nois lietuvių kolonijoje.

Penktadienį, sausio 27 d., 7 
vai. v. muziejaus bibliotekos 
skyrius rengia istoriko Jono Dai- 
nausko paskaitą. Jonas Damau
skas yra lietuvių istorijos drau
gijos aktyvus narys ir daugelio 
straipsnių bei studijų autorius. 
Jis muziejuje jau yra davęs 
nemažai paskaitų įvairiomis lie
tuvių istorijos temomis. Jo pa
skaitos būna įdomios ir visada 
sutraukia klausytojų. Po paskai
tos bus vaišės.

Birutė Prapuolenienė muzie
jui padovanojo savošvogerio Ed
vardo Turausko ir sesutės Ele
nos Turauskienės du aliejinius 
portretus, tapytus Paryžiuje 
1945 metais. Taip pat Gedimino 
ordiną, kurį Turauskas gavo iš 
Lietuvos prezidento už jo nuo
pelnus Lietuvai. Edvardas Tu
rauskas buvo diplomatas, visuo
menininkas ir žurnalistas. Jis 
buvo Lietuvos pasiuntinys ir įga
liotas ministras Čekoslovakijai, 
Jugoslavijai ir Rumunijai. Taip 
pat buvo delegatu prie Tautų Są
jungos ir Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjas Berne, Šveicarijoje. 
Elena Turauskienė visą savo gy
venimą buvo veikli visuomeni
ninke.

Taikos

Karalienės 

bažnyčia

(atkelta iš 4 psl.)

Kovojama dėl bažnyčios
Tikintieji išvystė didelę kovą, 

kad galėtų atgauti savo bažnyčią. 
1979 kovo 6 Brežnevui buvo pa
siųstas protestas su 10,241 pa
rašu. Tų pačių metų pabaigoje 
dar vienas protestas su 148,149 
parašais. Nieko nelaimėta. Byla 
nuskambėjo visame pasaulyje. 
Maskva vis kartojo, kad nieko 
nebus, bažnyčios niekas nesu
grąžins. Gorbačiovo sukurtas 
persitvarkymo sąjūdis pakeitė 
daug ką iš pagrindų. Grąžino ir 
Marijos taikos Karalienės 
bažnyčią. Dabar eis atstatymo, 
pagražinimo darbai. Jau žmonės 
skelbia, kad ir ši bažnyčia per 
maža, nes Klaipėdos miestas yra 
labai išaugęs. Kai 1954 metais 
davė leidimą ją statyti, Klaipė
doje buvo apie 80,000 gyvento
jų. Dabar jau yra per 203,000. 
Mažesni miestai — Telšiai, Pa
nevėžys, Šiauliai turi po dvi 
bažnyčias ir bažnyčios komite
tus. todėl ir Klaipėdoje reikia 
turėti dvi parapijas su didelėm 
bažnyčiom.

Prieškarinėje Klaipėdoje bu
vo 51,000 gyventojų ir veikė 5 
bažnyčios. Pastaruoju metu gy
vena apie 102,000 katalikų, o 
juos aptarnauja tik viena bažny
čia.

Gal ir tai pasiseks kaip nors 
išspręsti, nes visur eina atgimi
mas; kas buvo neįmanoma, da
bar pasidaro galima. To visi ir 
laukia, (p.j.)

L IŠ VISUR-*
— Cleveland, Ohio, Lietuvos 

Nepriklausomybės atstatymo 
sukakties minėjimą vasario 19 
rengia Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrius ir Lietu
vių Bendruomenės Clevelando 
apylinkė.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė įvyks 
1989 rugpjūčio 13 - 20 Dainavo
je. Registruotis ir kambarius 
užsisakyti prašome pas valdybos 
iždininką Joną Vasarį, 979 
Proehl Dr., Barberton, Ohio 
44203. Tel. 216 644-7411. Regi
stracijos mokestis 15dol. šeimai. 
Norintieji gauti geriausius kam
barius, nevėluokite užsirašyti.

— “Zinys”, ColoradoJJętuvių 
Bendruomenės apylinkės biule
tenis, kuriame aprašomi buvę ir 
būsimi tos apylinkės darbai, išjo 
iš spaudos. Administruoja Arvi- 
das K. Jarašius.

— Clevelande birželio įvykių 
minėjimas įvyks birželio 11. 
Ruošia Estų Taryba, Latvių Są
junga ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba.

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas šiemet įvyks 
birželio 23 - 25 Cleveland, Ohio.
; — Ieškomi prisiminimai 
(nuotraukos, dokumentai) apie 
prof. dr. Petrą Šalčių ir rašytoją 
Antaniną Gustaitytę-Šalčiuvie- 
nę. Prašo autoriai Lietuvoje. 
Netrukus “Minties” leidykla iš
leidžia prof. P. Šalčiaus tris to
mus: “Kooperacija”, “Lietuvos 
Žemės Ūkio Draugijos” ir “Lie
tuvos Liaudies Ūkis”. Tarpinin
kauja A. Šalčius, 1 Allen Lane, 
Great Neck, N.Y. Tel. 515 487 
- 1587.

— Dail. Rimgailė Zotovienė, 
gyvenanti Juno Beach, Fla., 
Norton West Palm Beach mu
ziejaus gildos šeštoje jubilie
jinėje parodoje, kurioje dalyva
vo 94 Palm Beach ir apylinkių 
dailininkai, laimėjo premiją už 
akvarelę “Pavasariui bundant”.

— St. Petersburg, Fla., Lie
tuvių Šaulių Sąjungos Tremtyje 
Romo Kalantos šaulių kuopos 
valdyba 1988 gruodžio 17 d. įvy
kusiame posėdyje aptarė spau
dos svarbą ir, jausdama šaulišką 
pareigą, nutartė paskirti 50 dol. 
auką Darbininkui. Darbininko 
administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

— Ieškoma VVigorovits — Ca- 
doscas šeimos iš Kauno ar Kalva
rijos. Jie patys arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti adre
su: Y. VVigder, P. O. Box 225, 
Monsey, N.Y. 10952. Tel. 914 
426 - 1533.

Lietuvos Dukterų Juno Beach skyrius kviečia vi
sus atsilankyti J Jų renglamę

MADŲ PARODĄ
kuri įvyks 1989 m. sausio mėn. 28 d., šeštadienį, 2 v. 
popiet St. Paul of the Cross parapijos salėje, 10970 
Stato Rosd 703, North Palm Beach, Aa.

Auka — 8 dol.

Kiti bažnyčios vitražai, skirti Lietuvoje labiausiai 
populiariems šventiesiems: iš k. Rūpintojėlis, šv. Kazimieras,
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“VASARIO 16-TO JI" 
vaiarlo 10-21 

(Vllnlua-Kaunaa-DrusUnlnkal) 
AIR FRANCE Kaina • $1989 Kan.

AURŲ W ARCHIBALO

South
Savings BaihK
S^j-srasra nt moti -

LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė įvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalą paruošė Anastazija Ir Antanas Ta
mošaičiai. Jrišta | ištaikingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

OCCASIONAL PAPERS ON
PtolimCAIL ACTHON

The aukles for this ncw BATUN publication will be selected by an 
editorial board that is independent of BATUN. The board mcmbers will 
be Baltic scholars and, innovative Baltic political activists.

OCCASIONAL PAPERS will contain analyses, background Infor
mation and ncw ideas for our political activities, about the Soviets, about 
Wcstem and Third World politics and political institutions, about our own 
strengths and weaknesses. It will contain digests and reviews of non- 
Baltic books and joumals for Baltic political activists who wish to im- 
prove the ųuality of their political activities and for others interested in 
Baltic political activity. Each issue will be 10-30 pages in length.

t : The first three issues containarticles.byTurįs, Dreifcldf ąnd ŲJįdis 
/“BĮūkis onwfiv and how the political activists ąmpng ęxile Balts shpuld 

ėngage RusSians'in dialdgue about Soviet occupation ėfthe Baltic štatds^ ’ 
and by Rein Taagepera, Aleksandras Shtromas, and Janis Penikis on the 
current situation in the Baltic statės.

I wish to — receive a frec sample copy of issue no. 1;__ subscribe
to double issue no. 2/3, US S 10; — subscribe to the first ten issues, 
U S S 40.1 enclose a check___ , a money order — for US S----------
( no other ęurrency, please!) made out to United Baltic Appeal, Ine. 
Fili out and rnail to United Balne Appeal, Ine., 115 West 183 Sl, 
Broru, NY 10453; (212) 367-8802

Name: _____________________________________________

Address: _______ ___ _______________________________

NAUJAS PATARNAVIMAS 
'"'norintiems pasveikinti 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE

“PAVASARINĖ" 
gegužės 14-28

. .(Vilnius-Kaunas)
FINAIR Kaina-$21004.^

"ŠVENTINĖ"
Birželio 30 - liepos 18 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
FINAIR Kaina-$2600^

“NAUJAMETINĖ" 
gruodžio 27/88 - sausio 10/89 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE kaina • $2100 Kan.

‘SKAMBA, SKAMBA KANKUAII"
Gegužės 26-birželio 8

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kalne - $2100 n

“JUBILIEJINĖ" 
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina - $2220U ■ ,

‘GINTARINĖ PALANGA”
Rugpjūčio 11-27 

(Palanga)
FINAIR Kaina - $2350 tu-

1989 m 
kelionės 
(LIETUVĄ

“GEGUŽINĖ" ..
Gegužės 28 • birželio 12 

(Vllnlus-Ksunas-Klalpėda) 
AIR FRANCE Kalne - $2600 L

“ŽOLINĖ" 
Rugpjūčio 11-20 
(Vilnius-Kaunas) 

FINAIR Kaina -$1999

“BOBŲ VASARA" 
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina - $2150 h, m

“RUDENINĖ” 
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina - $1999kr„.

(kelionės kalną (skaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - i/nokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 
. •, metų numatomas klonių kainų pakėlimas).

KVIEČIAME UŽSISAKYTI KEUONĘ DABAR!
Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279 

Rašykite: 2100 Bloof SL W., Toronto, Ont M6S1M7, CA/ja~vA
Registracijos numeriai: 2559030Ir 2475066

Remkime Tautos Fondą y 
padėkime finansuoti ELTA biu- 
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie ‘tikrą 
padėtį okupuotoje Lįg^y6je\ 
Neužmirškime Lietuvos Laistės 
Iždo, pagerbdami savo artinuo
sius ir jų atminimą. Aukos' Tau
tos Fondui nurašomos nuo fedė- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukais 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Algis Grigas, pirmininkas
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi į 
namus.

...............................   ŽAIBAS
Kreipkitės - atsakysime visus jūsų klausimus. 1()401 Road .

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 80643
TE L. (312) 238-9787 1989 m. KELIONĖS Į LIETUVĄ

1. Balandžio 27 * Gegužės 15
2. Gegužės 15 * Gegužės 31
3. Birželio 12 - Liepos 01
4. Birželio 14 * Liepos 01 

(Medicinos Darbuotojų grupė)
5. Birželio 26 - Liepos 12
6. Liepos 11 * Liepos 30
7. Liepos 14 * Rugpjūčio 09
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16

10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01
12. Spalio 03 - Spalio 16

Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2
Maskva 1, Vilnius 16, Leningradas 2
Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 0

4- • ’ *

Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2. Helsinkis 2_y
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1. Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 2. Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1
Maskva 2. Vilnius 15. Maskva 1
Maskva 1. Vilnius 10, Maskva 1

O* y •
KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727-S. VVestern Avė , Chicago, IL 60643.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams.

Darbininko 1989 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas lapkričio 22. Spalvotame 
viršelyje Lietuvos kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus atvaiz
das. Kas norėtų gauti daugiau 
kalendoriaus egzempliorių, pra
šomas kreiptis į administratorių, 
pridedant bent 4 dol. auką už 
kiekvieną kalendorių. Ypatinga 
padėka skaitytojams, kurie, su
prasdami sunkią lietuviškos 
spaudos padėtį, už kalendorių 
prideda stambesnę auką.

Sieninis kalendorius 1989
metams su kasdien nuplėšiamais 
lapukais papuoštas spalvotu vy
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudos klubo, gaunamas ir Dar
bininko administracijoje. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama lietuvių rašy
tojų ar poetų kūrybos ištrau-- 
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

49 INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algi* Grigas, pirmininkas

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti j 
užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje ir, 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsi
pirkti; ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informa
ciją apie šį išimtinį patarnavimą.

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

G. T.,International dėkoja visiems sayo kiientąrn,s, kun&Įgalino Šios.įstaigos augimą irT 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais ' r . . k

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8901 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
Nr. 8902 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d.
Nr. 8903 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d.
Nr. 8904 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d.
Nr. 8905 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d.
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d.
Nr. 8907 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d.
Nr. 8908 LIETUVA 15 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d.

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje.

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

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberts Road 

Palos Mills, Illinois 60465 
Tel.: (312) 430-7272

, '.r.iįv. L < : - ' ’ v -

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

---------------------------------------------- o -----------------------------------------
Čia galite gauti:

Lietuviškas VISA korteles
f ė# Pinigines perlaidas1 K/Vdm I Čekių sąskaitas
\ y Taupymo sąskaitas

įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos Iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86-21 114th Street, Richmond HIII, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



VLIKO PARBSK1MAS

Pasaulinė Pabaltiečių Santal
ka ir VLIKas yra painformuoti, 
kad Europos Parlamentui yra 
siūlomas pono A. Klimaičio pro
jektas okupuotų Pabaltijo valsty
bių — Estijos, Latvijos ir Lietu
vos reikalu. Šis projektas turėjo 
būti pristatytas Parlamento Ko
misijai svarstyti gruodžio 15, 
1988 m, bet dėl įvykių Armėni
joje, atidėtas sekančiai sesijai. 
Projekto kaikurie punktai, 
liečiantieji Pabaltijo valstybių 
suvereniteto klausimą Sovietų 
respublikų tarpe, yra pristatyti 
formoje, kuri nėra priimtina nei 
VLIKui nei- Pasaulinei Pabal
tiečių Santalkai.
- Pakartotinai pranešame, kad 

A. Klimaitis pasitraukė iš bend- 
radarbiavimo su VLIKu rugsėjo 

SLIDININKAS ŽVELGIA j KALNUS
Žiemos metu populiariausias 

ir plačiai paplitęs Siaurės Ameri
koje (ir dar daugiau Europoje) 
sportas slidinėjimas paš
liūžomis. Kiekvieną dieną šimtai 
tūkstančių, įvairaus amžiaus 
amerikiečių, pasiėmę savaitę ar 
dvi žiemos atostogų, keliauja į 
Colorado ar Vermonto valstijų 
kalnus. Kiti, dienai arba dviem, 
vyksta į artimesnes nuo jų gy-, tais, pirmą kartą ant keltuvo bi- 
venviečių slidinėjimo vietas. Gi, 
būna ir tokių, kurie nukeliauja 
ir į Alpių kalnus Europoje.

Yra du slidinėjimo būdai. Vie
nas .-r;- kalnų ^alpine arba down 
hill), o antras — lygumų (cross 
country). Tie abu slidinėjimo 
būdai yra labai skirtingi. Jie ski
riasi slidinėjimo vietomis, 
slidėmis (pašliūžomis) ir kojų 
apranga. Tiems, kurie slidinėja 
lygumomis, jiems kalnai nerei
kalingi. Jiėfns'fik“reikla"sfiiego ir 
jie galės “vaikščioti” lygiais lau
kais su nedideliais pakilimais, 
parkais ir užšalusiais ežerais. Jų bandydami leistis nusileidimo 
slidės siauros, prie kurių tik batų takais, kurie ne jų pajėgumui tą 
priešakinė dalis yra prie slidžių . - taką nugalėti.^ /

--'Kiekvienoje slidinėjimo vie
tovėje, vienur mažiau, kitur 
daugiau, yra skirtingų nusileidi
mo takų. Jie būna aiškiai 
nužymėti. Vieni takai skirti pra
dedantiems slidininkams, kiti vi- Il-ro karo laikotarpyje, 3.00 
dutinio pajėgumo ir tretieji :’ 
ekspertams. Todėl, pavyzdžiui 
pradedantysis slidinėtojas jeigu 
bandytų leistis ekspertams skir
tu taku — pasekmės būtų 
liūdnos.

Reikia pastebėti, kad kalnų 
slidinėjimo sportas yra gan nepi
gus. Keltuvas, visai dienai, kai
nuoja apie 27 dolerius, o savait
galiais dar daugiau. Jeigu neturi 
savo, ir reikės nuomuoti slides

pritvirtinta, kulną paliekant lai
svą. Kalnų slidinėtojui šalia snie
go reikalingi kalnai, o kad į juos 
įkopti turi būti ir keltuvas. Jo 
slidės platesnės, prie kurių sti
priai pritvirtinti specialius batai. 
Batų pritvirtinimo prie slidžių 
aparate yra toks prietaisas, kuris 
kritimo atveju slides atpalaiduo
ja nuo batų. Tokiu būdu yra su
mažinamas susižeidimo pavojus.

Abu slidinėjimo būdai reika
lauja nemažai energijos ir gero 
fizinio pasiruošimo. Šiuo sportu 
užsiimant yra sunaudojama 
nemaži kiekiai kolorijų. Lygumų 
slidinėtojai jų sunaudoja daugiau 
už ‘^kalniečius”, mat pastarieji, 

Mielam vaikaičiui Morkui tragiškai mirus, klubo narę 
MARCELĘ LAURECK1ENĘ 

jos skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Materburio Klubas

A. A.
ČESLOVUI AŠENBERGUI

mirus, žmoną Birutę Ir dukrę Ramoną nuoširdžiai 
užjaučiame šiame liūdesyje.

A. A.
ADELAIDAI SIDZIKAUSKIENEI 

mirus, jos sūnui, Lietuviu Bendruomenės Woodhave- 
no apylinkės pirmininkui, Inž . Vladui Sldul su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

15, 1988 m., o taip pat jo darbas 
Pasaulinėje Pabaltiečių Santal
koje buvo baigtas sausio 1 d., 
1989 m. Jis neturi jokių įgalioji
mų kalbėti šių institucijų vardu 
ar joms atstovauti. Pasaulinei 
Pabaltiečių Santalkai prie Euro
pos Parlamento šiuo metu atsto
vauja G. Meierovics (latvis), V. 
Lepiks (estas) ir A. Dikšaitis (lie
tuvis). VLIKo atstovas kaip ir 
praeityje yra A. Venskus.

Pasaulinės Pabaltiečių Santal
kos atstovai šiomis dienomis pa
simatys su dr. J. Seeler ir kitais 
Europos Parlamento nariais iš
siaiškinti tolimesnę veiklą, 
liečiančią Pabaltijo valstybių 
laisvės atstatymo akciją.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

(Elta)

nuo kalno nučiuožę, pailsi besi
keldami atgal į jį, kai tuo tarpu 
lygumų slidininkas visą laiką tik 
“keliauja”.

Kalnų slidinėtojai nėra apsau
goti nuo susižeidimo pavojaus 
(susižeidimas lygumų slidinėto- 
jui yra labai menkas). Besli- 
dinėjant kalnuose pasitaiko ir 
mirtinų susižeidimų. Šiais me-

lieto, kliu slidininkas turi įsigyti,) 
kad galėtų keltuvu naudotis, pa
našiai kaip ir ant cigarečių poke- 
lio, yra toks {spėjimas: “...user 
of this ticket agrees and under- 
stands that skiing is an inheren- 
tly dangerous sport... ” 
Nežiūrint to, visi tie, kurie gal
voja pradėti slidinėti, šie įspėji
mai neturėtų
Susižeidžia tik labai menka pro- " K. Astrausko, Eloiza ir Abe- 
cento dalis, o ir susižeidusieji, lardas, 8.00 ■

^d^žhiSuSiaiįTjŪha'patys kalti pra “ " 'R .‘DaunoroTCekisto naguose
sizengdami nustatytomis su- 
dinėjimo taisyklėmis ir tvarkai,

Jonė ir Antanas Pumpučiai

Regina ir Aloyzas Baisiai

ĮDOMŪS LEIDINIAI

L. Andriekaus, Atmink mane, 
Rūpintojėli, poezija, 8 dol.

L. Andriekaus, Balsai iš ana
pus, premijuota poezija, 8 dol.

A. Kerulio, J. Prunskio ir M. 
Valiukėno, Lietuviai tautininkai 
komunistų kankiniai, 7 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas, 5 dol.

V. Nemunėlio, Mažųjų die
nos, 8 dol.

J. Gintaro, Žodžiai nuo Ne
muno, eilės iš Lietuvos, 8 dol.

K. Grigaitytės, Marių vėjui 
skambant, poezija 4 dol.

M. Vities, Neparašyti laiškai, 
eilės iš Lietuvos 3 dol.

A. Rūtos, Daigynas, romanas. 
12 dol.

J. Gliaudos — Atolas — Kora
lų sala, romanas. 11 dol.

N. Sadūnaitės KGB akiratyje, 
5 dol.

Alės Rūtos — Žvaigždė vi
ršum girios, romanas, 5 dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nama Darbininko administraci
joje, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Poilsiaujant skirkime 
daugiau laiko knygoms

A. Baranausko. Prof.
Rakūnas. Romanas. 13.00

J. Aisčio raštai, I tomas, 15.00'
P. Klimo dienoraštis, 20.00 

» J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
baidyti, raudonai, 12.00

Aukomis remkime Lietuvos

lo.db’ I'1'' !
K. Almeno, Sauja Skatikų, 

10.00
K. Almeno, Lietingos dienos 

Palangoje, 10.00
Lietuviai tautininkai Komuni

stų kankiniai, 7.00
M. Raišupio, Dabarties kan

kiniai, 10.00
A. Damušio, Lietuvos aukos

Šie nauji leidiniai gaunami 
Darbininko administracijoje. 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N-Y. 11207 (Persiuntimui pride
dama 1.50 paskirai knygai).

ir batus, dar teks primokėti apie 
20 dol. Jeigu norėsi įsigyti savo 
geresnės rūšies slides ir gere
snius batus bei apraangą, teks iš
leisti apie 1000 dol.

Nors ši žiema rytiniame Ame
rikos pakraštyj sniego pagailėjo, 
bet kalnuose slidinėjimas vyksta 
pilnu tempu, o nusileidimo ta
kai, moderniomis sniego gamini- i 
mo mašinomis yra padengti apie į 
keturių pėdų sniego danga.

Slidininkai iš 1 
dažniausiai vyksta į artimesnes r 
slidinėjimo vietoves, esančias j 
šiaurinėje New Yorko valstijos ’ 
dalyje. Dar kiti keliauja į Poco- < 
nos, PA. Šioje, rytinėje Pennsyl- 
vanijos kalnyno dalyje, kuri yra ' 
vadinama “Pennsylvanijos Švei
carija”, randasi apie du tuzinai 
slidinėjimo vietovių. Jos visos iš 
New Yorko (ir taip pat iš Phila- 
delphijos), važiuojant su mašina, 
yra pasiekiamos per maždaug 2 
valandas. Šiuos kalnus "bedra- 
pakuojant” kartais tenka susitikti 
ir lietuvius slidininkus. Vieną 
šeštadienį, net nesusitarus, čia 
atsiradome 11 iš mūsų. Jie visi 
buvo iš Philadelphijos, o tik aš 
iš New Yorko. Vienas slidinin
kas, priklausąs prie Philadelphi
jos dainininkų ansamblio, pa
stebėjo, kad galėtume net ir lie
tuvišką dainą uždainuoti. Pabijo
jus, kad šaltas oras gali gerklei 
pakenkti, nuo dainavimo teko at- , 
s i sakyti.

Smagaus ir saugaus slydžio.
p. palys

ĮDUOS—

Lietuvis pardavė savo 
įmonę

Pernai gruodžio 20 d. Brock- 
tone savo automobilių parduo
tuvę “Fitzmaurice Motor Sales” 
perleido kitiems lietuvis Juozas 
Kairys, kuris buvo jos savininku 
ilgus metus. Jis išsiskyrė iš kitų 
lietuvių verslininkų tuo, kad do
sniai rėmė lietuviškus reikalus, 
kaip Balfo 72 skyrius, Laisvės 
Varpas ir kiti. Taip lietuviai nu
stojo sąžiningo ir paslaugaus au
tomobilių pardavėjo, lietuviškų 
reikalų rėmėjo. Pardavęs savo 
įmonę, Juozas Kairys išėjo į pen- 
sioją. Šiuo metu jis atostogauja 
Floridoje. 

Aukos istorijai išleisti 
Lietuvoje

Marija Janonienė iš Brocktono 
ir dar vienas asmuo, kuris neno
ri, kad jo pavardė būtų skelbia
ma, savo šimtinėmis įsijungė 
JAV LB Krašto valdybos vykdo- 

, mą piniginį vajų išleisti Lietuvos 
istoriją Lietuvoje, grąžinti iš Si- 

■E biro dar gyvus tremtinius ir 
‘c atlikti kitus reikšmingus uždavi- 
’ nius. Abu aukotojai savo įnašus

ELIZABETH, N.J.
Kun. Petras Žemeikis, Sv. 

Petro ir Povilo lietuvių parapijos 
klebonas, pasitraukia iš klebono 
pareigų i vyksta į Romą metus 
dar pastudijuoti. Šios parapijos 
administratoriumi buvo paskir
tas? 1969 m., vėliau padarytas 
klebonu. Tuo laiku bažnyčios 
pastatas dar nebuvo išmokėjęs 
skolų, dar skolos buvo 35,000 
dol. Klebonaudamas jis atnauji
no kleboniją, seselių vienuoly
ną, mokyklą. Prie mokyklos at
naujinimo prisidėjo Federal 
Communication Administration 
su 300,000 dol. Dėl to, kad aero
dromo triukšmas neleido mo
kyklai normaliai veikti. Dabar 
parapija banke turi 500,000 dol. 
santaupų. Klebonas pasitraukia 
iš pareigų, nes arkivyskupas yra 
išleidęs potvarkį — klebonas 
vienoje vietoje gali būti 6 metų 
kadenciją, po to dar gali vieną 
kartą ją pratęsti. Tada jis jau ke
liamas į kitą vietą., Kun. P. Že
meikis čia išklebonavo 20 metų. 
Kai grįš iš Romos, tada gaus nau
ją paskyrimą.

Kat. Moterų Sąjungos 66-tos 
kuopos valdybą sudaro: pirmi
ninkė Mary Berzanskis, vice- 
pirm. Ruth Berzanskis, sekre
torė Zephy Yuknavich, iždi
ninkė Wanda Dobilas, narių sek-

* retorė Helen Wanalowich. .50
____ į metų sukakties knygą redaguoją^ kalba, pasakyta apie Kristijonų 
New Yorko .• Ruth Berzanskis, Izabel Ketur- Donelaitį minėjime, surengta- 

vitis, Isabel Felicello. me Vilniuje. O ištrauką iš Kristi-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modernlikus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
pražant — gavimui mortgičių.

Norj įsirašyti kreipkitės J SusMer,i|imo Centru, P. O. Box 32, Wlfces-Bsrre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės J Susivienijimo 
direktorių Jon$ A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tai. 516 261-3797, ofiso tek 718 847 - 2688.

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Paradyta J. Pu žino, A. Geručio, J. Jakito, A. Budrocklo ir St 
Lozoraičio, {vada* R. Sealey. šeit« laida, puoinlal ttlaiata. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik angių 
kalb*. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Ycars" už 10 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė ----------------------------------------------------------------------------------

Numeris, gatvė __________________________________________________

•. th— . ~ —------

po 100 dolerių įnešė per Laisvės 
Varpų. Tuo būdu ligi šiol per 
Laisvės Varpą tam reikalui gauta 
ir pasiųsta 1,450 dolerių.

Pažymėtina, kad Marija Jano
nienė yra pensininkė, uoliai re
mianti įvairius lietuviškus reika
lus, kaip Lietuvių Fondas, Vasa
rio 16-sios gimnazija ir 1.1. Dar 
vis laukiama atsiliepimo kitų, 
ypač jaunesnių gražiai įsikūriu- 
sių ir pasiturinčiai gyvenančių.

Komp. J. Gaidelio 
mirties sukakties minėjimas 
Sausio 6 d. sukako 6-ri metai, 

kai mirė komp. Julius gaidelis, 
kuris buvo Tautinės sąjungos 
Bostono skyriaus garbės narys. 
Tos liūdnos sukakties minėjimą 
ruošia Tautinės sąjungos Bosto
no skyrius ir Subatvakariams 
rengti komisija. Pirmoji 
minėjimo dalis vyks sausio 21, 
šeštadienį, 7 vai vakaro So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Ten apie 
komp. Julių Gaidelį kalbės sol. 
Stasys Liepas, o komp. Juliaus 
Gaidelio sukurtas ir kitas dainas 
atliks Bostono lietuvių vyrų sek
stetas vedamas Daivos Matulio- 
nytės-de Sa Pereira. Po progra
mos bus kavutė ir užkandžiai. O 
antrąją minėjimo dalį sudarys 
Laisvės Varpo sausio 22 d. laido
je programos dalis.

Sąrašas atskleidžia, kas 
ir kiek remia

Draugo dienraštyje paskelb
tas JAV LB Krašto valdybos są
rašas tų, kurie parėmė Lietuvos 
istorijos išleidimą Lietuvoje, gy
vai diskutuojamas Bostono ir 
apylinkės lietuvių tarpe. Iš jo 
matyti, kas ir kiek jau parėmė 
kovojančios Lietuvos reikalus. 
Tame sąraše yra eilė Bostono ir 
apylinkės lietuvių, bet ne tiek, 
kiek jų turėtų ir galėtų būti. Ste
bimasi, kad jame nėra tų, kurie 
anksčiau skelbė, kad visos mūsų 
aukos turėtų būti nukreiptos į 
Lietuvą, kur vyksta tikroji kova 
dėl Lietuvos laisvės ir lietuvių 
tautos išlaikymo. Bent ligi šiol tą 
svarbų reikalą parėmė tik tie, 
kurie savo aukomis palaiko visus 
kitus lietuviuškus reikalus, Ge
rai, kad šalia sąrašo paskelbtoje 
žinutėje nurodyta, jog Lietuvos 
istorijai išleisti Lietuvoje reika
lingo popieriaus parūpinimo ir 
pristatymo reikalus tvarko Val
das Adamkus. Kol tai nebuvo pa
skelbta, kai kas mėgino aiškinti, 
kad surinkti pinigai bus panau
doti ne Lietuvos istorijai išleisti, 
bet kitiems neaiškiems reika
lams.

K. Donelaičio minėjimas
Laisvės Varpas sausio 8 d. pro

gramoje plačiai paminėjo lietu
vių grožinės literatūros pradi
ninko Kristijono Donelaičio gi
mimo 275 metų sukaktį. Ta pro
ga įjungta poeto Justino Marcin
kevičiaus gili, turininga ir jautri 

jono Donelaičio Metų perduota 
iš akt. Henriko Kačinsko paliktų 
mūsų dailios literatūros kūrinių 
įkalbėjimų. Puiki poeto Justino 
Marcinkevičiaus kalba, pirmą 
kartą girdimas jo balsas, žavus 
akt. Henriko Kačinsko ištraukos 
iš Metų atlikimas sudarė lyg sim
bolišką jungtį tarp tolimos mūsų 
praeities, dabarties mūsų 
kultūrinių pastangų ir jų atstovų 
Mažojoje Lietuvoje, dabartinėje 
Lietuvoje bei toli už jos ribų.

Poetas Justinas Marcinkevi
čius palygino Kristijoną Done
laitį su Stelmužės ąžuolu, Pun
tuko akmeniu ir Nemunu. Kaip 
tie gamtos galiūnai, taip lygiai 
Kristijonas Donelaitis yra iškilęs 
mūsų tautoje savo kūryba, kurio
je jis apšvietė germanizacijos 
siaubiamas istorines Lietuvoj 
žemes rytų Prūsijoje, gynė lietu
vių kalbą, mūsų papročius, gy
venimo būdą. Jo Metai tai lyg 
lietuviška katedra, gimtojo žo
džio Jeruzalė. Savo kalbą jis bai
gė, parafrazuodamas Kristijoną 
Donelaitį: Mes vargsim, ginda
mi savo žemę, kalbą, istoriją ir 
kultūrą. Mes vargsim, gindami 
savo upes, ežerus ir miškus, 
žmogaus gerumą, teisingumą, 
lietuviškumą, nes taip išpra
našauta mūsų biblijoje Metuose.

Tokie minėjimai aukštai iške
lia lietuvikų radijo tarnybą, kaip 
reikšmingą veiksnį mūsų visuo
meniniame ir kultūriniame gy
venime. Jei ne Laisvės Varpas, 
tai Kristijono Donelaičio gimimo 
sukaktis greičiausiai būtų likusi 
Bostono ir apylinkės lietuviuose 
nepastebėta, neprisiminta.

Laisvės Varpo problemos
Sausio 8 d. laidoje Laisvės 

Varpas pakartotinai atskleidė sa
vo problemas. Jas sudaro: Reika
las surasti jaunesnių darbuotojų, , 
kurie perimtų programos reikalų 
tvarakymą, nes dabartinės vado
vybės pečius vis labiau slegia 
didėjanti metų našta. Tokių ieš
koma jau 13 metų, bet vis dar ne
turima. Tinkamų asmenų yra, jie 
kalbinami, bet nesutinka. Antra 
problema — tai lėšos, reikalin
gos programos išlaikymui. Si 
problema dar labiau paaštrės, 
kai iš programos rėmėjų išsi
jungė Juozas Kairys, perleidęs 
kitiems savo automobilių par
duotuvę “Fitzmaurice”. Trečia 
bėda — tai turimos aparatūros 
pasenimas, o be tinkamos apara
tūros neįmanoma surinkti reika
lingą medžiagą ir tinkamai pa
ruošti programą. Ketvirtas rū
pestis atsiremia į lietuvių visuo
menę, kuri žiūri į Laisvės Varpą, 
kaip automatą, kuris turi veikti, 
kai paspaudi tinkamą mygtuką. 
Iš jo visi laukia patarnavimų, bet 
mažai prisideda prie jo išlaiky
mo. Visais šiais reikalais būtina 
plačiosios višuomenės, jų orga
nizacijų, o ypač klausytojų talka 
ir parama. Jei Laisvės Varpas nu
tils, tai atsakomybė už tai teks 
ne dabartinei jo vadovybei, kuri 
35-rius metus rūpinasi jo išlaiky
mu ir sėkminga veikla, bet visai 
lietuvių visuomenei, kuriai Lais
vės Varpas skirtas.

Ignalinos bažnyčios statyba
Laisvės Varpas sausio 8 d. lai

doje perdavė ištrauką iš Vilniaus 
radijo pranešimo apie Ignalinos 
bažnyčios Lietuvoje projektą ir 
statybą, kuri bus pradėta šį pava
sarį. Jdomu, kad į tos bažnyčios 
statybos reikalus yra įsijungę 
prel. Kučingis ir architektas Ar- 
bas, abu iš Califomijos. Bažny
čios stoge bus kryžiaus formos 
langai. Tai pirmosios bažnyčios 
statyba dabartinėje Lietuvoje.

RENGINIAI
Vasario 5 Nopvoode Vasario 

16-osios minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — inž. dr. Jurgis 
Gimbutas.

Balandžio 23 — Šv. Petro lie
tuvių parapijos So. Bostone me
tinis lankėtas Lantana Restora
ne Randolphe.



DARBININKAS

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus vasario 
19 kultūros Židinyje. Paskaitą 
skaitys dr. Aleksandras Štromas, 
gi meninę dalį atliks estradinė 
dainininkė Violeta Štromienė- 
Rakauskaitė.

Lietuvių Atletų Klubo visuoti
nis metinis susirinkimas šaukia
mas sausio 27, penktadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje. Nariams 
ir sportuojančių jaunimo tė
vams, kad ir nenariams, dalyva
vimas būtinas.

Branduolys Vasario 16 ne
priklausomybės šventės proga 
rengia vakarinį pobūvį. Jis įvyks 
šeštadienį, vasario 25, 6 v.v. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
570 Broęme st., N.Y.C. Bus ro
domos dr. Arvisto video juostos 
iš Lietuvos. Pelnas skiriamas 
Aušros Vartų parapijai.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventei paminėti specialus komi
tetas drauge su Lietuvos gen. 
konsulu New Yorke vasario 16, 
ketvirtadienį, nuo 6 iki 8 v.v. 
rengia priėmimą Inter Conti
nental viešbutyje, 48 St. East of 
Park Avė. Norintieji priėmime 
dalyvauti ir savo įnašu prisidėti 
prie jo pasisekimo, prašomi apie 
tai pranešti iki vasario 1 bet ku
riam iš šių komiteto narių: Vy
tautas Alksninis — 516 671 - 
2393, Juozas Giedraitis — 516 
757 - 0055, Aldona Kepalaitė — 
212 724 — 5720, Malvina Kli- 
večkienė 718 296 - 0406, Juozas 
Kazlas — 212 580 - 9561, Au
dronė Misiūnienė 212 876 - 
5358, kun. Vytautas Palubinskas 
212 255 - 2648. Aleksandras

< Vakselis 718 846 - 3246. Komite
tas posėdžiavo sausio 13, penkta
dienį, Aušros Vartų parapijos 
salėje Manhattane.

Redakcijoje lankėsi dr. Rolan
das Paeglė su žmona Gražiną, 
juos palydėjo Gražinos motina 
Liuda Kulikauskienė . Dr. Ro
landas Paeglė dabar gyvena Ma- 
rion mieste, Indiana, ir yra ligo
ninės pataloginio skyriaus direk
torius. Nuo gruodžio 28 iki sau
sio 11 Gražina ir Rolandas 
lankėsi Vilniuje ir Rygoje. Rygo
je dr. Paeglė skaitė dvi paskaitas, 
vieną universitete, kitą politech
nikume. Ten atsiklausė, kiek lat
vių studentų norėtų pasikeitimo 
programoje atvykti į Amerikos 
universitetus studijuoti. Tokių 
atsirado net 135, kurie mielai 
studijuotų Amerikos universite
tuose. Abu pasidžiaugė, kad Vil
nius esąs švarus ir gražus mie
stas, vienas iš gražiausių, ku
riuos jie matė, lankydamiesi So
vietų Sąjungoje.

Dr. Ronald Paegle Rygos universitete susipažįsta su prašy
mais studentų, kurie nori studijuoti Amerikos universitetuo-

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, praeitą savaitgalį buvo iš
vykęs į Bostoną, kur dalyvavo 
dail. Viktoro Vizgirdos pagerbi
me. Pagerbimas buvo surengtas 
ryšium su dailininko 85 metų su
kaktimi.

Klaipėdos krašto atvadavi
mas paminėtas sausio 15 
Kultūros Židinyje. Kalbėjo 
klaipėdietis dr. Jonas Stiklorus, 
literatūrinę dalį atliko Aleksan
dras Maldutis ir Tadas Alinskas, 
meninę dalį — Vytautas Daugir
das ir Julius Veblaitis. Plačiau ki
tame numeryje.

Ieško pirkti dviejų šeimų 
namą VVoodhavene arba Rich- 
mond Hills rajone. Siūlyti šiuo 
telefonu 516 466 - 9430.

A. a. dr. Jadvygos Urbana
vičiūtės šviesiam prisiminimui, 
jos pirmųjų mirties metinių pro
ga, Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai skiria 50 dol. auką Darbi
ninkui paremti. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Nusipelniusių Lietuvių Ben
druomenės veiklai asmenų pa
gerbimas rengiamas kovo 12, 
sekmadienį, Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Rengia LB 
New Yorko apygardos valdyba. 
Bus pagerbti šios apylinkės 
asmenys, kurie per eilę metų at
sidėję triūsė Liėtuvfį Bendruo
menės labui, eidami įvairias pa
reigas valdybose ar šiaip talkin
dami bendruomeninei veiklai.

Kun. Juozas Šeškevičius, Sao 
Paulo lietuvių Sv. Juozapo para
pijos klebonas, sausio 12 atskri
do į New Yorką, svečiavosi pran
ciškonų vienuolyne, lankėsi 
vysk.P. Baltakio, OFM, įstaigo
je ir sausio 13 išskrido į Chicagą.

Alf. Stankaitis iš VVethers- 
field, Conn., atsiuntė Darbinin
ko paramai 50 dol. auką. Didelis 
ačiū spaudos rėmėjui.

Petras Skikūnas iš Miami, 
Fla., atnaujindamas prenumera
tą, pridėjo 50 dol. auką. Nuošir
di padėka.

Joseph W. Allen iš Whippa- 
ny, N.J., atsiuntė dvigubą pre
numeratos mokestį ir visą šimti 
nę aukų. Nuoširdus ačiū mūsų 
geradariui.

KONCERTAS
KULTŪROS ŽIDINIO LABUI

Kultūros Židiniui išlaikyti š. 
m. gegužės 6 d. rengiamas kon
certas. Programą atliks pianistas 
William Smiddy.

ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout vvaiting list or tęst. $.17,840 
- $69,485. Call — 1-602-838- 
8885. Ext. R6057.

»
Vytas Gerulaitis buvo išvykęs 

į Chicagą, kur dalyvavo Neo Li- 
tuanijos korporacijos surengtoje 
konferencijoje profesijų klausi
mais. Konferencija vyko nuo 
sausio 13 iki 16. Jis ten kalbėjo 
apie savo sportinę karjerą, kaip 
pasidarė stalo teniso meisteriu, 
kaip perėjo į lauko tenisą, kokius 
laimėjimus pasiekė, kaip 
reiškėsi Vokietijoje ir ką dabar 
veikia, gyvendamas Amerikoje.

Dr. Kęstutis Valiūnas yra pa
rašęs knygą apie savo veiklą 
Vlike, kai jis buvo Vliko pirmi
ninkas. Knygos angliška redak
cija pasirodė šių metų sąvartoje ? 
Susipažinimas su šiuo veikalu 
lietuviškai publikai rengiamas 
balandžio 9, sekmadienį, 2 v. po
piet Kultūros Židinio mažojoje 
salėje.

A. a. Marijos Butkienės, mi
rusios prieš porą metų, prisimi
nimas bus sausio 23, jos mirties 
dieną, pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Mišios bus 10 vai. 
Mišias užprašė velionės vyras 
Vacys Butkys. Jis kviečia drau
gus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose.

Marija Šulskienė iš Santa Mo- 
ni'ca, Calif., kelinti metai atnau
jina prenumeratą su 50 dol. au
ka. Savo laiške linki, kad Darbi
ninko darbai būtų lengvesni. 
Nuoširdi padėka jai.

Vyatautas Sakalauskas iš Cos- 
ta Mėsa, Calif., visada dosnus 
spaudos rėmėjas, atnaujino pre
numeratą su 50 dol. auka. Dė
kingi Darbininko leidėjai.

Juozas Gruodis iš Monticello, 
N.Y., atnaujino prenumeratą su 
40 dol. auka spaudai paremti. 
Nuoširdi padėka. s

Stasys Latviūnas iš Wolcott, 
Conn., su prenumeratos atnauji
nimu atsiuntė 40 dol. auką. Pa- 
dėka už dosrtumą.

A. Rimas iš Ogdenburg, 
N.Y., šešti metai paremia Darbi
ninką. Širdingai dėkojame už 40 
dol. paramą.

Danutė Leveckis iš Harbor 
Springs, ML, ilgametė Darbi
ninko skaitytoja ir rėmėja, at
naujino prenumeratą,
pridėdama 50 dol. auką. Dėkoja
me geradarei.

KASOJE pakilo nuošimčiai už 
įvairių terminų taupymo certifi- 
katus ir pasikeitė kai kurių pa
skolų procentai. Prieš eidami į 
svetimus bankus, pasiteiraukite 
apie taupymo ir skolinimo sąly
gas lietuviškoje KASOJE. Tele
fonas: 718 441 - 6401.

KASOJE, Lietuvių Federali- 
nėje Kredito unijoje, nuo sausio 
3 veikia naujos darbo valandos: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 vai.ryto iki 7:30 vai. vak., 
antradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais — nuo 9 vai. ryto 
iki 3 vai. popiet, šeštadieniais — 
nuo9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

EARN MONEY Reading 
books! $30,000/yr. income po- 
tential. Details. (1) 805-687- 
6000. Ext. Y-4505.

l
Ruoškimės dalyvauti dailės parodoje

(atkelta iš 3 psl.) 
tadienį, nuo 10 vai. r. iki 6 v.v. 
Ten bus žmogus, kuris darbus 
priims, suregistruos.

Vasario 5, sekmadienį, 
rengėjai apžiūrės visą suvežtą 
turtą. Peržiūrės iš kviestųjų dai
lininkų komisija ir suformuos pa
rodą, — kiek išstatyti kūrinių. 
Taip bus sudarytas katalogas ir 
tą savaitę bus pranciškonų 
spaustuvėje išspausdintas.

LB NY apygardos valdyba vi
sas parodos reikalais rūpintis pa- 
skyrė Paulių Jurkų. Taip pat

DEXTER PARK
PHARMACY Bį

Wm. Anaatad, B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DEUVSR
296-4130

V. F. Beliajus iš Denver, CO, 
su prenumeratos atnaujinimu at
siuntė 40 dol. auką. Labai ačiū.

Ruth Remeika iš Fords, N.J., 
atnaujindama prenumeratą, pri
dėjo 40 dol. auką. Dėkinga Dar
bininko administracija.

Vera Daugėla iš Washington, 
DC, nuo ankstesnių metų yra 

' spaudos rėmėja. Atnaujindama 
prenumeratą pridėjo 50 dol. 
auką. Nuoširdi padėka.

Julita Trojanas iš Bayside, 
N. Y., atnaujino prenumeratą at
siųsdama 50 dol. auką. Admini
stracija dėkoja.

Janina Hoff iš Huntington 
- Park, PA, jau keleri metai atsių

sdama prenumeratą, prideda 
auką. Šiemet gauta 45 dol. Labai 
ačiū.

Jonas Kackelis iš Northamp- 
ton, Mass., jau daugelį metų yra 
Darbininko mecenatų eilėje. 
Administracija dėkoja už 50 dol. 
auką.

Vincas Skladaitis iš Waterbu- 
ry. Conn., atnaujino prenume
ratą atsiųsdamas 60 dol. auką. 
Nuoširdi padėka už dosnią para
mą.

Augustas Račkauskas iš 
Brooklyn, N.Y., nuolatinis Dar
bininko rėmėjas, atnaujino pre
numeratą, pridėdamas 40 dol. 
auką. Dėkojame.

Juozas Ardys iš Fairview, PA, 
visada remia Darbininku. 
Padėka jam už dvigubą prenu
meratos mokestį, atsiuntusiam 
40 dol. auką.
j v Jonas Strazdis iš Sunny Hills, 
Fla., jau keleri metai su prenu
meratos mokesčiu atsiunčia 
auką. Padėka jam už 40 dol. pa
ramą. ♦.

P. Davidon iš Milford, CT, 
jau keleri metai su prenumera
tos atnaujinimu atsiunčia po 50 
dol. auką. Dėkojame spaudos

Rėmėjai. , f

L. Helen Petniūnas iš Richmond 
jHill, N.Y., su prenumeratos at
naujinimu atsiuntė 40 dol. auką. 
Labai ačiū.
i, ■ ■
V Lietuvių Atletų Klubo 
| bingo žaidimų pajamų 17*kos 
metų apžvalga:

i
Vį 1972 m. — vakaro pelno vi
durkis 590 dol. — metinis pelnas 
.■Kultūros Židiniui 25,000 dol., 
11973 m. — 910 dol. — 50,000 
<lol., 1974 m. — 843 dol. — 
45,000 dol., 1975 m.—711 dol. 
K- 35,000 dol., 1976 m. — 785 
dol. — 40,000 dol., 1977 m. — 
577 dol. — 30,000 dol., 1978 m. 
Į-522 dol. — 28,150 dol., 1979 
fn. — 666 dol. — 37,000 dol., 
1980 dol. — 661 dol. — 35,000 
dol., 1981 m. — 675 dol. — 
33,000 dol., 1982 m. — 655 dol. 
— 34,000 dol., 1983 m. — 671 
dol. — 36,000 dol., 1984 m. — 
536 dol. — 28,000 dol., 1985 m. 
-U- 280 dol. — 15,000 dol., 1986 
oi. — 245 dol. — 11,000 dol., 
1987 m. — 268 dol. — 14,000 
1.988 m. — 106 dol. — 6,200 
cjol. Iš viso gauta pajamų 
502,350 dol.

kviečia ir artimesnes LB apylin
kes uoliai dalyvauti šioje meno 
šventėje — padėti išstatyti pa
veikslus, apsilankyti pačioje pa
rodoje.

Parodos dalyviai prašomi pa
skambinti P. Jurkui, vakarais į 
namus — 718 441 - 3612, trečia
dieniais, ketvirtadieniais ir 
pėnktadieniais į Darbininko re
dakciją — 718 827 - 1352. Ne
skambinti į redakciją nei pirma
dieniais, nei antradieniais.

Visi kviečiami rengtis šiai 
šventei ir joje dalyvauti. Šia pa
roda pasitinkame mūsų tautos 
didžiąją šventę — Lietuvos ne- 
priklausomyl>ės atstatymo 
šventę. Šia lietuviškąja kūryba 
pagerbiame tą šventę ir ją pa- 
puipšiame kaip gražiausių lietu
viškų Kėlių vainiku.

Arts Club teatras Vilniaus Aušaros Vartų salėje, Manhattane, 570 
Broome St., parengė naują programą — skaito lietuvių poetų poe
ziją angliškai. Iš k. Ronaldo Orewes, M. D. Poole, Kyle McMahan, 
Andrea Mead, Mary Ethel Schmidt, Robert Ruffin, Režisuoja Rasa 
Allan Kazlas. Spektakliai bus sausio 27—vasario 12, penktadieniais 
ir šeštadieniais 8:30 v.v., sausio 29 ir vasario 12 — sekmadieniais. 
2 vai. įėjimas 8 dol. Rezervacijų telefonas 212 673 - 5636.

BINGO PABAIGTUVĖS
Pereitų metų gruodžio 1-mą 

nepastebėtai praslinko New Yor
ko lietuvių Kultūros Židinio ati
darymo 15 metų sukaktuvės. 
’ Taip pat tyliai ir kukliai 
gruodžio mėnesio gale pasibaigė 
ir Lietuvių Atletų Klubo vado
vaujami bingo žaidimai. Nebuvo 
jie populiarūs ir juose dirbę 
žmonės nepasiekė viešos pagar
bos ar išaukštinimo. Kiekvieną 
ketvirtadienio vakarą, tik ką 
sugrįžę iš savo darbų, jie skubėjo 
į bingo žaidimus, kur prirūkyto
je salėje patarnavo bingo 
lošėjams — be atlyginimo, be 
pretenzijų, be visuomenės 
dėmesio. •

Šiemet kovo 4 Lietuvių Atletų 
bingui būtų suėję 17-ka metų, 
bet pritrūko žaidėjų.ir darbinin
kų o be to, likusios saujelės dar
buotojų triūsas jau nebedavė re
zultatų. Sumažėjus pajamom, 
bingo pelnas nepateisino į jį 
dedamų pastangų. Buvo nutarta 
nuo sausio mėnesio LA Klubo 
vedamą bingo sustabdyti.

Jei pasikeistų sąlygos ir atsira
stų daugiau norinčių bingo žaidi
mus lankyti bei norinčių juose 
dirbti, būtų galima šių metų 
l>ėgyje pradėti iš naujo, bet kol 
kas tokių galimybių nesimato.

Sausio 7 Kultūros Židinio 
mažojoj salėj įvyko Atletų Klubo 
bingo sekcijos pabaigtuvės. Jose 
dalyvavo beveik visi šiuo metu 
likę ketvirtadienių bingo darbi
ninkai ir keletas svečių. Jų tarpe 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, pats pagrindinis bingo 
-žaidimų organizatorius. Jo pa
stangomis 1970 metais buvo 
įsteigta Pranciškonų rėmėjų bin
go grupė (kuri dar tebegyvuoja) 
ir 1972-rais Atletų Klubo talki
ninkų grupė.

Ieškomi asmenys, kurie 
galėtų prižiūrėti senesio amžiaus 
žmones. Jie galės paveldėti na
mus VVoodhavene, N.Y. Pla
tesnės informacijos reikalais 
rašytj: John Luga, P. O. Box 
21270, W(K)dhaven, New York 
11421, arba skambinti vakarais 
718 235 - 3961.

Ieško buto Brooklyne arba 
Queens naujai į New Yorką atvy
kusi lietuvaitė. Prašome skam
binti Daivai 718 647-2434 dienos 
metu.

Svarbiausias bingo pajamų 
tikslas buvo sutelkti pastovias 
lėšas K. Židinio statybai ir išlai
kymui,. Tik bingo .žaidimų pelno 
dėka buvo įvykdytas galutinis 
pasiryžimas Židinį statyti ir tik 
bingo pinigais jį buvo įmanoma 
išlaikyti. Ir iš tikrųjų, tie bingai 
ir tie bingininkai savo užduotį 
atliko.

Per 17 metų vien tik LA Klubo 
bingo žaidimas Kultūros Židi
niui davė $502,350 dol. pajamų. 
Pusė milijono su viršum dolerių, 
pasiektų ne aukomis ir nesu fan- 
farais, bet tyliu ir ryžtingu pa
siaukojančių idealistų darbu. 
Deja, šis darbas turėjo pasibaig
ti, nes 1988 metais Kultūros 
Židiniui buvo uždirbta tik 6,200 
dolerių. Pasidarė per sunku dėl 
tokio mažo pelno varginti žmo
nes, ypač tuos, kurie net visus 
17 metų ištikimai tarnavo Židi
nio gerovei. Jie nusipelnė poil
sio.

Kas bus toliau? Atsakymai nė
ra malonūs. Drastiškai sumažė
jus pagrindinėm Židinio išlaiky
mo lėšom, iždas jau kasmet eina 
į deficitą. Nutarta pakelti Židinio 
korporacijos narių metinį mo
kestį nuo 10 iki 25 dolerių, o or
ganizacijoms iki 50 dolerių, bet 
kas tuos mokesčius duos ir kas 
juos surinks?

Iki šiol niekas neskuba ir ma
žai kas Židiniui beaukoja, gi lė
šų Židinio priežiūrai bei išlaiky
mui kasmet reikia bent 50,000 
dolerių. Ar pajėgs New Yorko 
lietuvių visuomenė tą taikumą 
užpildyti ir gera valia bei finan
sine parama išlaikyti savo sunkiai 
įgytus lietuviškus namus? Ateitis 
parodys.

Su LAK bingo pabaigtuvėm 
sutapo ir dviejų darbuotojų — 
Jono ir Birutės Mikalauskų išlei
stuvės. Atlikę savo pareigą, jie 
pasitraukia poilsiui į saulėtą Flo
ridą, kur ir daugiau buvusių bin
go darbininkų jau yra įsikūrę.

Neminėsiu šia proga visų kitų 
pavardžių ir nuopelnų. Pavardės 
ir statistika glūdi bingo sekcijos 
archyvuose, Darbininko straips
niuose ir nuotraukose. Gal kada 
nors jos bus atkastos ir pa
minėtos. Jeigu ne 15-kos metų, 
tai gal 20 metų Židinio sukak
tuvėse... kurių visi viens kitam 
palinkėkime.

Alg. Š.


